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BELGIJA SIEKIA 
NEUTRALUMO

MIRE KELLER 
MOKYTOJA

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirm.

BOLŠEVIKAI PASIRYŽĘ 
PAGELBĖTI MADRIDUI

rajone ir areštuota apie 
1000 moterų, kurios kaltina
mos palankumu sukilėliams.

ANGLIJOJ NAUJOS OR
LAIVIŲ DIRBTUVĖS

PREZIDENTAS AZANA
PALIKO MADRIDĄ

MASKVA. — Sovietų Ru
sijos komisarai tvirtai pasi
ryžę pagelbėti Ispanijos rau-

ITALŲ KERŠTAS 
ETIOPAMS

ROMA. — Italijos kara
liaus rūmų viršininkas, kuni
gaikštis Borea d’Olmo mirė 
spalių 19 d., sulaukęs 105 me
tų amžiaus.

P. RIMŠOS PARODA 
NEW YORKE

FILIPINŲ SUKILIMAS 
UŽGNIAUŽTAS

MUSSOLINIO ŽENTAS
VOKIETIJOJE

VALENCIA. — Madrido 
raudonųjų vyriausybė pra
dėjo ieškoti savo priešų mo-
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pasisveikinimas.
Bendras darbas.
Pėdsakai smiltyne.
Amerikos gaires.

i. ------------
Amerikos redaktorius — 

administratorius, ilgametis 
jos tvarkytojas, sunkios di
delių pareigų naštos nešėjas, 
Kazys P. Vilniškis praėju
siame Amerikos numery pri
statė šių žodžių rašytoją ma
loniems skaitytojams kaip 
naują Amerikos štabo narį.

Naujasis štabo narys nori 
be iškilmingų žodžių pradėti 
savo darbą, kurį jis labai 
gerbia. Jis nori pasveikinti 
visus Amerikos skaitytojus 
bei visus draugus, prašyda
mas nuoširdžiausios para
mos bendrame darbe. Be nuo
širdaus santykiavimo tarp 
Amerikos leidėjų — vedėjų 
ir jos skaitytojų nebus įma
noma Amerikos pažanga. O 
Amerika tikrai nori tobulėti. 
„ Skaitytojų bei bendradar
bių nuomonės, patarimai, pa
siūlymai, sveikos kritikos 
žodžiai visados bus laukiami. 
Nepašykštėkit jų. Jei suge
bėsime patys, iš savo visuo
menės vidaus, reikšti kūry
bingą kritiką, tai tas tik ro
dys mūsų sveikumą. Taigi, 
visi Amerikos draugai kvie
čiami į bendrą kūrybos dar
bą.

A. UET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IB KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ.

Kaina 5c.Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI IV PENKTADIENIS, SPALIŲ 23 D., 1936 M. Nr. 43 (139)

MASPETH. — šios lietu
vių parapijos klebonas, Ame
rikos Lietuvių Kunigų Vie
nybės pirmininkas, kun. Jo
nas Balkūnas spalių 19 d. 
grįžo iš ligoninės į savo kle
boniją.

Kun. Balkūnas, po sunkios 
operacijos, išgulėjo ligoninė
je 7 savaites. Dabar, ačiū 
Dievui, jo sveikata tiek pa
gerėjo, kad jau gali vaikščio
ti.

Kun. Balkūno pasveiks- 
tant laukė lietuvių katalikų 
visuomenė, jos įvairios orga
nizacijos, o ypač laukė sa
vaitraštis Amerika, kuriam 
įsteigti ir pasiekti platesnes 
lietuvių mases jis tiek daug 
darbo yra įdėjęs.

Svei kiname laimingai be
sveikstantį kun. Balkūną, 
linkime sėkmingiausiai at
gauti prarastas ligoje fizines 
jėgas ir dar tvirtesniu tapti, 
negu praeity.

Išvykdamas į tikrai užtar
nautą poilsį, Kazys P. Vilniš
kis pasisakė važiuojąs smė
lio barstyti... Taip, visi mes 
barstom ir mindžiojam gyve
nimo smiltyną. Bet ne visi 
vienodai paliekam ženklus 
smėlyje, per kurį praeinam.

Turėdami progos, stebėki
te kaip vaikšto vasaros ato
stogų laikotarpio sulaukę va
sarotojai. Jie didžiu džiaugs
mu braidžiote braido po 
smilčių laukus. Jie braido po 
smėlį ir smėlyje palieka savo 
pėdsakus. Bet tie pėdsakai 
ne visų vienodi. Vieni giles
ni, ilgiau išsilaiko, kiti vos 
tik įžiūrimi ir veikiai išnyks
ta.

Taip. ir žmonių gyvenime. 
Vieni pasitraukia iš gyveni
mo į amžinatvę, palikdami di
delius, neU nenykstančius 
pėdsakus. Ir tie pėdsakai vi
suomet primena apie tuos, 
kurie juos paliko. Kiti, o to
kių bene dauguma, nepalieka 
jokių žymių.

AMSTERDAMAS. — Spa
lių 20 d. olandų laivas „Van 
der Wijck” nuskendo prie ry
tinės Indijos. Laive buvo 226 
žmonės, kurių 34 nuskendo, 
o kiti išgelbėti.

Nuskendęs laivas buvo vie
nas iš gražiausių ir saugiau
sių olandų laivų, paleistas į 
vandenis 1921 m. Jokios ne
laimės iki šiol jame nebuvo.

Keleiviai buvo įkeisti at
sarginiais laivais, o nemažai 
jų iššoko persijuosę gelbėji
mosi diržais bei ratais.

Gelbėjimo laivai neveikiai 
atvyko ištraukti iš vandens 
nelaimingųjų. Nelaimės vie
toje yra daug žuvų — ryklių, 
bet jos nepuolė žmonių, ma
tyt, dėl nemažo kiekio alie
jaus, išsiliejusio iš laivo ant 
vandens.

Prezidento rinkimų dienai 
artėjant, rinkiminė kampani
ja smarkiai karštėja. Kandi
datai pradeda vis labiau ir 
labiau švaistytis didesniais 
apkaltinimais.

Respublikonų kandidatas 
Landon spalių 20 d. nuvyko 
į Kaliforniją, kas anksčiau 
jo kelionės programoje nebu
vo numatyta. Los Angeles 
mieste jis sutiktas ir su ova
cijomis, ir su nepasitenkini
mo šauksmais. Savo kalboje 
Landon pareiškė, jog Roose- 
veltas turi būti nugalėtas, jei 
norima, kad Amerikos valdy- 
mosi sistema paliktų išgel- 

' beta.
Prezidentas Roosevelt šios 

savaitės antroje pusėje lan
kosi Naujoje Anglijoje, kur 
respublikonai labiausiai 
džiaugiasi savo pramatomais 
laimėjimais.

Demokratų partijos dezer
tyrų skaičius didėja. Buvu
sį gubernatorių Smith pase
kė John W. Davis, buvęs de
mokratų kandidatas prezi
dentūrai 1924 m. — jis irgi 
agituoja už Landom

Lapkričio 1 d. Roerich 
Museum patalpose atidaro
ma skulptoriaus Petro Rim
šos kūrinių paroda, kuri bus 
atdara iki lapkričio 14 d.

Parodos kūriniais yra la
bai susidomėjusi muziejaus 
vadovybė ir rūpinasi geriau
siu jos pasisekimu.

Skulptorius Rimša pats 
bus visą laiką parodoje, aiš
kins savo kūrinių prasmę ir, 
apskritai, apie lietuvių me
ną.

WORCESTER, Mass. — 
'Šį sekmadienį, skalių 25 d., 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje įvyksta Liet. Kat. Blai
vininkų Susivienijimo jubilie 
jinis šeimas.

Blaivininkų kuopos pasku
tiniuoju laiku geriausiai vei
kia Bostono apylinkėje. Ma
noma, jog šiam seimui pa
vyks surasti priemones orga
nizuoto blaivinimo darbą 
praplėsti.

Dabar atostogaujantis K. 
Vilniškis, be abejonės, jau 
suskubo palikti žymių pėdsa
kų išeivijos lietuvių gyveni
me. Katalikų visuomenė jau 
dabar, nežiūrint jo dar jau
no amžiaus, gali su pasigėrė
jimu reikšti savo dėkingumą 
K. Vilniškiu! už nuveiktus 
darbus. Kas žino, kuomi bu
vo ir yra K. Vilniškis laik
raščio Amerikos įsisteigime 
ir jo tobulėjime, tam jo nuo
pelnai neabejotini ir dvelkiu 
didžiu raginimu į darbą.

Amerikos redakcija įdės 
visas savo pajėgas padaryti 
laikraštį visiems skaityto
jams artimą ir brangų. Laik
raščio programą ir tolimiau
siai ateičiai galima nusaky
ti šiais žodžiais: Stovėti Ka
talikybės ir Lietuvybės sar
gyboje. Šiai programai įvyk-, 
dyti nebus pagailėta nieko, 
kas yra žmogiška. Tam lau
kiama Jūsų visų, brangūs 
Skaitytojai bei Rėmėjai, nuo 
širdaus pritarimo ir para
mos.

Baigdamas savo pirmą, ne
va oficialų, prabilimą į A-

VARŠUVA. — Lenkijos 
kariuomenės vyr. vadas ge
nerolas Rydz-Smigly lapkri
čio 11 d. bus paskelbtas Len
kijos maršalu. Maršalo titu
lą turėjo Pilsudskis, kurio į- 
pėdiniu liko gen. Rydz-Smi- 
giy*

Maršalo laipsnio įteikimas 
bus labai iškilmingas. Ta pa
čia proga, sakoma, Lenkijo
je bus paskelbta nauja poli
tinė organizacija, kurios va
du būsiąs gen. Rydz-Smigly.

- MASKVA. — Bolševikų 
laikraščio Izvestia redakto
rius Nikolai Bukharin buvo 
.patekęs į Stalino nemalonę ir 
atsidūręs už grotų. Jis buvo 
kaltinamas dalyvavęs vadi
namame troekininkų sąmok
sle prieš Staliną.

Bukharino vardas buvo pa
minėtas troekininkų byloje, 
po kurios jis buvo suimtas, 
bet dabar paleistas į laisvę 
ir vėl grąžintas į redakto
riaus vietą.

Kito bolševikų laikraščio, 
Pravda, redaktorius Radek 
tebėra suimtas ir laukia tei
smo. Radeko tikra pavardė 
yra Sobelsohn; jis yra žydas, 
kilęs iš Galicijos. Revoliuci
jos pradžioje buvo artimiau- 
sis Lenino bendradarbis, 
kaip ir neseniai sušaudytieji 
Kameneff ir ZinovTeff.

Kai troekininkų byla pra
sidėjo, Radek savo straipsny 
reikalavo jiems griežčiausios 
bausmės, kaip išdavikams. 
Dabar toks pat likimas gali 
ištikti ir jį patį. Gal dabar 
Radek atsimins senai žinomą 
patarlę: nekask duobės ki
tam, nes pats jon pakliūsi.

NEW YORK. — Spalių 
d. čia mirė žinomos aklos ir 
nebylės rašytojos Helen Kel
ler mokytoja - globėja Anne 
S. Macy, 70 metų amžiaus.

Beveik visą gyvenimą ve
lionė buvo paskyrusi jos pa
mylėtai Keller, kurią globojo 
nuo pat jos vaikystės. Pirmą 
kartą jos susitiko 1887 m. ir 
jų artima draugystė tęsėsi 
iki pat mirties.

Pati Macy iš mažens buvo 
akla ir pradžios mokslą bai
gė aklųjų institute. Vėliau 
padaryta operacija grąžino 
jai šviesą. Pora metų prieš 
mirtį ji vėl nieko nematė.

Velionė išmokė Keller kal
bėti pirštų paspaudimais. Ir 
taip Keller galėjo net baigti 
kolegiją geriausiu pažymėji
mu.

Marianapolio Kolegijos Rė 
mėjų metinis seimas papras
tai įvykdavo Kristaus Kara
liaus šventėje. Kadangi tą 
dieną Blaivininkų Sus-mas 
oasiskubino paskelbti savo 
seimą, tai mūsų organizaci
jai teko ieškoti kitos dienos.

Šiuomi Kolegijos Rėmėjų 
organizacijos seimui skiriu 
Lapkričio Antrąjį Sekmadie
nį — 8 Dieną. Seimas prasi
dės iškilmingomis šv. Mišio- 
mis 10 vai. ryte kolegijos 
koplyčioje; posėdžiai įvyks 
2 vai. po pietų kolegijos au
ditorijoje.

Visi Naujosios Anglijos ir 
Rytinių Valstybių Kolegijos 
Rėmėjų Skyriai yra nuošir
džiai kviečiami prisiųsti gau 
singus savo atstovų būrius į 
Seimą. Išgirsime Seime įvai
rių skyrių pranešimus apie 
jųjų darbuotę, centras ar
čiau supažiris organizacijos 
atstovus su nuveiktais dar
bais ir numatytais naujais 
užsimojimais ateinantiems» 
metams.

Visus Kolegijos Rėmėjus 
ir Prietelius nuoširdžiai kvie 
čiu kuo gausingiausiai daly
vauti šiame metiniame Sei
me.

LONDONAS. — Čia gau
ta patikimų žinių, jog Madri
do vyriausybė šiomis dieno
mis gavo didelės paramos 
ginklais. Į Ispaniją esą at
siųsta tankų ir armotų. Visa 
tai esą gauta iš Sovietų Ru
sijos.

Gavusi paramą, Madrido 
vyriausybė padrąsėjo ir stip
riau organizuoja gynimąsi.

Sužinojęs apie gautą para
mą, sukilėlių vyr. vadas ge
nerolas Franco įsakė savo 
kariuomenei be jokio atidė
liojimo pulti Madridą.

Franco įsakymas spalių 
21 d. pradėtas tuojau vyk
dyti. Pirmiausia sukilėlių ka
riuomenė pasijudino EI Es- 
corial kryptimi.

žai išlavinti karo tarnybai. 
Be to, jų kareiviška dvasia 
menka, todėl karininkams į- 
sakyta šaudyti be pasigailė
jimo tuos karius, kurie nepa
siduos drausmei.

Kelių valstybių atstovai 
daro mėginimus išgelbėti a- 
biejų kovojančių šalių užsta
tų gyvybes. Tarpininkauja
ma, kad suimtieji nebūtų 
šaudomi, o atiduodami mai
nais.

Sukilėlių kariuomenė iš vi
sų pusių supa Madridą. Kai 
kurios kariuomenės dalys 
nuo Madrido tik 18 mylių at
stume. Sukilėlių orlaiviai vis 
dažniau ir dažniau skraido 
virš Madrido.

Madridą gina, patikimo
mis žiniomis, liaudies fronto 
vyriausybės 100,000 kareivių, 
kurie žymioje daugumoje ma

Kovos prie Madrido gali 
dar užsitęsti, nes Madrido 
gynėjai gerai ginkluoti ir įsi
stiprinę. Be to, Madride kas
dien laukiama Sovietų Rusi
jos pagalba. Daugiausia lau
kiama karo orlaivių. Madri
do vyriausybė mano, jog, ga
vusi bolševikų 100 orlaivių, 
galėtų sukilėlius atremti.

Šios savaitės pradžioje į 
Barceloną atplaukė Sovietų 
Rusijos laivai, kurie atvežė 
maisto ir drabužių. Bet abe
jojama ar vien tik maistas ir 
drabužiai tuose laivuose te
buvo — gal nemažai ir ka
riškos amunicijos.

merikos šeimą, naujasis 
Amerikos štabo narys'nori 
pasisakyti, jog jis nori nusa
vinti didžiojo filosofo prof. 
Stasio Šalkauskio prieš 6 me
tus mestą Lietuvos ateitinin
kams šūkį: susiprasti, susi
organizuoti, kurti ir kovoti.

Išeivijos lietuviai katali
kai turi būti aiškiai susipra
tę ir kaip katalikai ir kaip 
lietuviai; jie turi būti galin
gai susiorganizavę; jie savo 
asmeniniame ir visuomeni
niame gyvenime turi būti kū
rybingai veiklūs, vadinasi, 
turi ne griauti, bet statyti; 
pagaliau, jie turi turėti drą
sos dėl savo įsitikinimų ko
voti.

Šių gairių plotmėje ir žy
giuos Amerika.

ROMA. — Italijos diktato
riaus Mussolinio žentas, už
sienių reikalų ministeris, 
grafas Ciano atvyko į Vokie
tiją tartis su Hitleriu ir jo 
bendradarbiais.

Manoma, jog pasitarime 
bus paliesta nauja saugumo 
sutartis, kurią sudarytų 
Prancūzija, Vokietija, Angli
ja ir Italija.- Be to, būsią pa
sikeičiama mintimis 
Tautų Sąjungą, kovą 
komunizmą, Dunojaus 
tybes ir t.t.

apie 
prieš 
vals-

BRIUSELIS. — Belgijos 
karalius Leopoldas ministe- 
rių kabineto posėdyje pareiš
kė, jog Belgija turėtų grįžti 
prie savo senovinio neutra
lumo.

Prieš karą Belgija nebuvo 
sudariusi jokių saugumo su
tarčių su jokia valstybe — 
ji laikėsi griežto neutralite
to, kurį jai buvo garantavu
sios didžiosios valstybės.

Belgijos saugumą ir neu
tralumą žiauriai sulaužė Vo
kietija, užpuldama Belgiją 
didžiojo karo pradžioje.

Po karo Belgija buvo su
dariusi saugumo ir nepuoli
mo sutartis su Prancūzija, 
Anglija ir kitomis valstybė
mis.

Belgijos karaliaus pareiš
kimu labai nepatenkinta 
Prancūzija.

AMERIKIETIS — TENISO 
ČEMPIJONAS

Chicagoje spalių 20 d. 
temperatūra siekė 81 laipsnį. 
Tai naujas rekordas rudens 
šilumai. 1920 m. Chicagoje 
rudenį šilčiausia diena buvo 
spalių 20 d. su 80 laipsnių.

Čicagiškis Žukas, žinomas 
teniso mėgėjas, šiomis dieno
mis Lietuvoje nugalėjo Lie
tuvos teniso geriausį žaidėją 
Jakutį ir tuomi liko Lietuvos 
teniso čempijonu.

ADDIS ABABA. — Liepos 
mėnesio 9 d. etiopų neorga
nizuoti būriai Walegijos pro
vincijoje užpuolė italų lakū
nus ir nužudė jų trylika. Žu
vusiųjų skaičiuje buvo gene
rolas Magliocco, pulk. Calde- 
rini ir maj. Locatelli.

Šios savaitės pradžioje mi
nėtoje apylinkėje nusileido 
italų 30 karo orlaivių su 500 
karių ir žiauriai išžudė etio
pų būrius. Tai buvo italų 
kerštas etiopams dėl nužudy
tų jų lakūnų.

lių rankas.
Iki šiolei visoje Rusijoje 

buvo rengiamos didelės ririfc- 
liavos pinigų ir maisto, o nuo 
dabar Rusijos pagalba bū
sianti kitokia. Kaip Rusijos 
komunistai gelbės savo ben
draminčius Ispanijoje dar 
nepranešama.

BARCELONA. — Ispani
jos prezidentas Manuel Aza- 
na su trimis ministeriais iš
vyko iš Madrido ir apsistojo 
Barcelonoje, autonominės 
Katalonijos provincijos so
stinėje.

Oficijaliuose pranešimuose 
tvirtinama, jog Azana išvy
ko iš Madrido aplankyti įvai
rias fronto vietas, bet kiti 
šaltiniai rodo, jog Azana pa
likęs Madridą dėl padidėju
sio pavojaus, nes sukilėlių 
kariuomenė jau visai baigia 
apsupti Madridą.

Daugelio laikraščių ben
dradarbis, H. R. Ekins sugrį
žo iš kelionėj aplink pasaulį. 
Savo kelionę orlaiviais atli
ko per 18 dienų 14 valandų ir 
56 minutes. Jam teko keliau
ti 25,654 mylias.

Savo kelionėje laikrašti
ninkas naudojo komercinius 
orlaivius.

CHICAGO. — Naujai į- 
rengtoje elektros kėdėje mi
rė Frank Korczykoski 
Andrew Bogacki.

Abu jaunuoliai buvo 
teisti mirties bausme už
žudymą policininko ir apiplė
šimą.

Naujoji elektros kėdė už
muša žmogų greičiau kaip 
per 6 sekundes.

nu-
nu-

$2,000,000 NUOSTOLIŲ 
PADARĘS GAISRAS

SAN DIEGO, Cal. — šio 
miesto prekybos centre spa
lių 21 d. kilęs gaisras sunai
kino keletą stambių preky
bos namų. Nuostolių priskai
čiuojama daugiau dviejų mi
lijonų dolerių.

MIRĖ ŽYMUS 
GENEROLAS

WASHINGTON.— čia mi
rė generolas C. B. Baker, 76 
metų amžiaus, ispanų ir di
džiojo karo veteranas.

MANILA. — Filipinų sa
lų respublikos slaptoji polici
ja laiku susekė planuotą su
kilimą, kurio tikslas buvo nu
versti esamą vyriausybę. Su
kilimą ruošė Sakdal partija, 
kuri instrukcijas gaudavo iš 
savo vado Ramos, dabar pa
bėgusio į Japoniją.

MINDEN, La. — Geležin
kelio streikuojantiems darbi
ninkams pritariančios mote
rys užpuolė naktį praeinantį 
traukinį, apdaužė mašinistą, 
nudraskė drabužius konduk
toriui ir smarkiai išgąsdino 
keleivius.

Traukinio užpuolime daly
vavo keli šimtai moterų.

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybė baigė derybas su 
šešiomis kompanijomis pa
statyti naujas dirbtuves karo 
orlaivių motorams gaminti, 
jeigu kiltų karo pavojus.

Oro ministerija paruošė 
planus naujpviškesniems or
laiviams gaminti. x

Kom. kandidatą Browderį 
Terra Haute gyventojai ap
mėtė kiaušiniais ir neleido 
kalbėti per radio.
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Nuo šių mokslo metų pra
džios Marianapolio kolegija 
savo mokytojų štabą padi
dino nauja pajėga — kun. Dr. 
Jonas Starkus, buvęs Seinų 
’’Žiburio” gimnazijos direk
torius, pakviestas dėstyti lie
tuvių kalbą ir visuotinę is
toriją.

Raštus ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

SU JUO AR PRIEŠ JĮ?

Visas katalikiškasis pasaulis šį sekmadienį mini vieną iš 
reikšmingiausių ir gražiausių katalikų švenčių. Minima 
Kristaus Karaliaus šventė.

Ši šventė įvesta dar tik prieš dešimt metų, dabartiniam 
Šv. Tėvui, Pijui XI, paskelbus atitinkamą encikliką. Kai 
kas, blogo noro diktuojamas, gali katalikams mesti prie
kaištą, kad katalikai tik paskutiniais laikais pripažino Kri
tų savo Karaliumi.

Iš tikrųjų, katalikai pripažįsta Kristų savo karaliumi nuo 
pat Bažnyčios įsteigimo, nes pats Kristus irgi laikė save 
karaliumi.

Pilotui paklausus, ar Kristus esąs karaliumi, Kristus 
jam taip atsakė. „Mano karalystė ne iš šio pasaulio; jei 
mano karalystė*būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovo
tų, kad nebūčiau išduotas žydams; dabar gi mano karalys
tė ne iš čia.”

Bet tokiu atsakymu Pilotas nepasitenkino ir vėl klau
sė: „Tai tu esi karalius?”1 Kristus tada jam taip atsakė: 
„Tu pats sakai, aš esu karalius. Aš tam gimiau ir tam at
ėjau į pasaulį, kad liudyčiau apie tiesą. Kiekvienas, kurs 
yra iš tiesos, klauso mano balso.” (Jono 18, 33-37).

Pats Kristus pasakė, jog Jo karalystė ne iš šio pasaulio. 
Jis karalius ne ta prasme, kaip pasaulio valstybių valdo
vai. Jo valdymo priemonės jie jėga, ne armija. Kristaus 
karalystės ginklas — meilė ir tiesa. Kristus nori valdyti 
žmonių širdis, jų sielas. O jeigu žmogaus širdis kupina 
meilės savo Išganytojui, tai ar bereikia kitokios valdymo 
priemonės?

Meilė nėra vienašalis aktas. Jei mes ką nors mylime, tai 
taip pat norime būti ir kitų mylimi. Mylėdami mes kai ko 
netenkam, bet, susilaukdami meilės iš kitų, mes vėl atgau- 
nam tai, ką buvom lyg ir praradę.

Kristus Karalius iš savo valdinių tenori tik meilės, nes 
Jis pat^s teikia meilę. \Jo karalystė yra tas pasaulis, kurį 
sunku'žmogaus jausmams pažinti, bet toji karalystė bus ar
tima kiekvienąm žmogui, kurs mylės savo Karalių.

Šiuo laiku pasauly siaučia gerai organizuota kova prieš 
Kristų. Jo karalystės siekėjai norimi visiškai išnaikinti. 
Bet tai nieko nauja. Nuo pat Kristaus užgimimo ta pra
gaištinga kova buvo. Bet Kristaus karalystė nebuvo su
griauta, ji nebus sugriauta, nes ji nesugriaunama, nes ji ne 
iš šio pasaulio.

Kristaus Karaliaus šventė pas mus amerikiečius lietu
vius dar nėra labai iškilmingai minima. Kas kita Lietuvo
je — ten beveik kiekvienoje parapijoje būna iškilmingi su
sirinkimai su atitinkamomis programomis. Ypač iškilmin
gai minima ši šventė laikinoje sostinėje Kaune ir didesniuo
se miestuose, kur nepaprastą nuotaiką sukuria organizuo
tas katalikiškasis jaunimas. v
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Ir išeivijoj ši šventė vis iškilmingiau ir iškilmingiau mi
nima. Ir gal veikiat sulauksime laiko, kai Kristaus Kara
liaus šventė taps proga mūsų visuomenės visų jėgų demon
stracijai, kurios tikslas bus viešai pareikšti lietuvių katali
kų ištikimybę Kristui karaliui ir Jo įsteigtai Bažnyčiai. 
Šios šventės atitinkamas minėjimas turėtų suteikti nepa
prastų jėgų kovai už Kristaus Karaliaus viešpatavimą žmo
nių širdyse.

Su rašytoju Merežkovskiu galėtumėm šiandie sakyti: 
jeigu prieš Kristų dabar būtų visi, o už — bemaž nieks, — 
ar tai mums nors kiek reikėtų svarstyti, kur mums patiems 
būti? Su Kristumi, ar prieš JĮ?

LIETUVIŲ VARDUI KELTI

Kun. Dr. Jonas Starkus, 
gimęs 1895 m. birželio 19 d. 
Rudaminoje, yra kilęs iš gar
bingos dzūkų-kapsų šeimos. 
Jo tėvas, Simonas Starkus 
(Starkevičius), nuo 1874 m. 
dirbo mokytojo darbą. Ilgiau 
šiai mokė Rudaminoje - per 
27 metus. Jo buvusių moki
nių ne vienas šiandie aukštai 
iškilęs. 1924 m. Simonas 
Starkus minėjo mokytojo 
darbo 50 metų sukaktį. Ga
lėjo nuoširdžiai džiaugtis ju- 
bilijatas mokytojas, kada jo 
sukaktimi džiaugėsi jo 8 vai
kai, iš kurių 2 buvo kunigai, 
o vienas nepriklausomos Lie
tuvos ministerių kabineto 
narys. Pensiją iš rusų val
džios buvo ištarnavęs jau 
1909 m., o Lietuvoje į pensi
ją išėjo kaip gimnazijos mo
kytojas. Dabar, nors ir 81 
m. amžiaus, tvirtai laikosi, 
gyvendamas pas savo vy
resnį sūnų, kun. Igną, Virba
lio kleboną.

Kun. J. Starkus pradžios 
mokyklą baigė Rudaminoje, 
savo tėvelio priežiūroje. Į 
Marijampolės gimnaziją įs
tojo 1907 m., kur dalyvavo 
ateitininkų kuopoje nuo pat 
jos įsisteigimo. 1912 m. įsto
jo į Seinų kunigų seminariją, 
kurioje jam teko vieneris me 
tus drauge mokytis su Ma
rianapolio kolegijos rekto
rium, kun. Dr. J. Navicku. 
Didysis karas nukraustė kun 
Starkų į Rusiją. Seminarijos 
mokslus baigė Petrapily 
1917 m. ir tų pat metų rude
nį įstojo į Dvasinę Akademi
ją. Kunigu įšventintas 1917 
m. gruodžio mėn. Akademi
joj išbuvo tik vieneris metus, 
nes 1918-m. Akademija turė-

J. Starkus grįžo į Lietuvą ir 
kurį laiką buvo Šunskų vika
ru. Iš čia išvyko į Romą auk
štosioms studijoms. 1922 m. 
baigė aukštąjį universiteto 
mokslą gaudamas Romėnų 
teisės Licencijato ir Kanonų 
teisės Daktaro laipsnius.

Grįžęs į Lietuvą, kun. Dr. 
Starkus paskirtas į Vilkaviš
kio gimnaziją kapelionu, o 
nuo 1923 m. rudens persikė
lė į Seinų "’Žiburio” gimna
ziją, į Lazdijus. Mirus poetui 
kun. Dr. M. Gustaičiui, nuo 
1927 m. gruodžio mėnesio 
kun. Dr. J. Starkus paskir
tas gimnazijos direktoriumi, 
kurio pareigas ėjo iki šių me
tų liepos 1 d. Švietimo minis
terija uždarė privatinę kata
likų draugijos Žiburio gim
naziją ir jos vietoje įsteigė 
valstybinę gimnaziją. Tuo 
pat laiku Marianapolio kole
gija pasiūlė kun. Dr. J. Star
kui mokytojo vietą, kurią jis 
ir priėmė.

Gimnazijoje ir mokytojų 
kursuose kun. Dr. J. Starkus 
yra dėstęs lietuvių kalbą, lie
tuvių kalbos metodiką, logi
ką, psichologiją, istoriją, vi
suomenės mokslą.

Visą laiką aktyviai daly
vavo visuomeninėje veikloje, 
daugelį metų buvo Seinų Pa- 
vasarininkJį rajono Dvasios 
Vadu ir pirmininku; buvo 
katalikų mokytojų s-gos 
skyriaus pirmininku; jo su
manymu įsteigta Vilniui Va
duoti S-gos Seinų apygarda 
(pirmoji Lietuvoje; jos pa
vyzdžiu vėliau suorganizuo
tos ir kitos apygardos).

1935 išleido savo parašytą 
istorinę monografiją ’’Seinų 
Žiburio gimnazija”, kuria 
svarbiausia norėjo įrodyti, 
jog Seinų apylinkės Dzūkijai 
būtina turėti gimnaziją. Bu
vo bandymų gimnaziją su
mažinti, bet kun. Dr. J. Star
kui pavyko apginti gimnazi
jos pilnumą.

Nuo 1928 m. Lietuvoje 
prasidėjo gimnazijų valsty- 
binimas, kurs pasiekė Seinų 
Žiburio gimnaziją tik šiais 
metais.

Kun. Dr. J. Starkus labai 
malonaus būdo, energingas, 
judrus. Linkėdami jam ge
riausio pasisekimo jo pamėg 
tame auklėjimo ir mokymo 
darbe, reiškiame vilties, jog 
jis įneš nemaža naujos dva
sios lietuvybės fronto stipri
nime ir užgrūdinime.

Čia dar vertėtų pažymėti, 
jog iš Starkų šeimos 8 vaikų 
7 baigę aukštuosius mokslus: 
kunigai Ignas ir Jonas; Lie
tuvos Banko direktorius Zig
mus (buvęs ministeris, vals
tybės kontrolierius ir Vals 
tybės Tarybos narys); gydy
tojas Antanas, universitete 
medicinos fakulteto asisten
tas; Juozas — Seselių Kazi-

Lietuvos valdžia, mūsų dr- 
jai prašant atleidžia Vytau
to Didžiojo Universitete mū
sų stipendininkus-kes nuo 
mokesčio už mokslą. Pragy
venimas Lietuvoj yra gan pi
gus: vienam studentui už 
maistą metams užtenka $120 
knygoms išeina apie $30.00; 
kelionės išlaidos į Lietuvą ir 
atgal apie $300.00. Aukštąjį 
mokslą per trejis metus 
,Motinėlės’ stipendininkas-kė 
gali baigti Liet. Universitete 
už $750.00. Lietuvos Univer
siteto mokslas yra labai auk
štai pastatytas, nes Vytauto 
Didžiojo Universitetas yra 
lygus žymesniems Europos 
Universitetams. Baigusieji 
Lietuvos Univ. mediciną, tei
ses, pedagogiją ir kitas mo
kslo šakas gali Amerikoj 
praktikuoti, tik reikalinga 
išlaikyti valstijos egzaminus

Amerikos lietuviams - stu
dentams ir savo lėšomis ap
simoka vykti į Lietuvos Uni
versitetą mokytis, nes šiame 
krašte tik vieneri metai uni
versitete kainuoja apie 
$1000.00, o Lietuvoj per 3 
metus tik tiek kainuotų, įs
kaitant net kelionės išlaidas.

Dr-ja ’’Motinėlė’" yra pasi
ryžusi sukelti daugiau lėšų ir 
ketina pasiųsti į Lietuvos 
Universitetą ne tik vienuoles 
— mokytojas, bet ir šiaip 
pasauliečius studentus (tęs) 
Mūsų organizacijos sieki
mas : išauklėti sau susipratu
sių lietuvių inteligentų Ame
rikoj, kad jie būtų vadai mū
sų visuomenės veikime pa- 
trijotinėj kryptyj ir kad jie 
reikalui esant, gintų Lietu
vos ir lietuvių reikalus šio 
krašto valdžios ir visuome
nės akyse. Juo daugiau turė
sime susipratusių lietuvių in
teligentų, tuo geriau apgin
sime savo teises. Todėl dva
siškų a ir susipratusi katali
kiškoji visuomenė privalo 
remti 'prakilnius "’Motinė
lės” dr-jos siekimus ir kiek
vienam reikėtų į ją įsirašyti. 
Nario mokestį į metus mo
ka:

Pilnas narys — $10.00
Šelpėjas — $5.00
Nario mokesčius reikia 

siųsti iždininkui, Rev. N. Pa
kalnis, 259 North 5th Street, 
Brooklyn, N. Y.; jis, gavęs 
pinigus, prisius pakvitavimą.

Kun. Dr. J. B. Končius.

Iš Tėvų Žemes
ARK. KAREVIČIUS 

PAGERBTAS
rastą. Ark. Karevičius yra 
Savanorių S-gos garbės na- 
rys.
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Arkivyskupui Pr. Karevi
čiui nesenai sukako 75 metai 
amž. Ta proga Garbingąjį 
Jubilijatą aplankė Savanorių 
S-jos atstovai ir įteikė spe- 
cijalų savanorių sveikinimo

SUVALKIEČIŲ ŪKININKU
BYLA

Nuo lapkričio pradžios New Yorke atidaroma žinomojo 
skulptoriaus Petro Rimšos kūrinių paroda, kurios pagrin
dinis tikslas supažindinti ypač Amerikos meno pasaulį su 
lietuvių tautos kūryba.

Skulptorius Rimša savo turiningą parodą jau buvo išsta
tęs Chicagoje, Clevelande, Detroite ir Pittsburghe. Visur 
ji amerikiečių spaudos sutikta nepaprastu palankumu. Ją 
globojo įžymūs Amerikos menininkai.

Parodai remti sudarytas New Yorke atitinkamas komi
tetas, kuris rūpinsis parodos pasisekimu. Tenka reikšti 
vilties, jog New Yorko ir New Jersey apylinkės lietuviai 
pasinaudos šia proga ir gausingiausiai ją lankys. Ypač tė
vai turėtų paraginti savo dukras ir sūnus domėtis šia pa
roda.

Neabejojame, jog Rimšos paroda atvers mūsų jaunimui 
nežinomą, paslaptingą lietuvių kūrybingo pajėgumo knygos 
puslapį. Toji paroda, tikime, sutrauks nemaža įvairiu tau
tų žmonių. Gausingai atsilankydami parodykime jiems, 
kaip plačiai, kaip gyvai domimasi lietuviškąja kūryba.

jo užsidaryti bolševikams 
įsigalėjus.

Tais pat 1918 metais kun.

mieriečių gimnazijos moky
tojas ir dvi seserys — moky
tojos.

A. L R. K. Apšvietos Dr-ja ’’Motinėlė”
"’Motinėlės” dr-ja Ameri

kos lietuvių katalikų gyveni
me yra viena iš seniausių 
kultūrinių, organizacijų, gy
vuojanti jau daugiau kaip 
30 metų; per tą laiką išleido 
į aukštus mokslus Amerikoj 
ir Lietuvoj keliasdešimt žy
mių asmenų. Dabartiniais lai 
kais ’’Motinėlė” Lietuvos 
studentų nešelps, nes Lietu
va, įsisteigus nepriklauso
mai valstybei ir turinti sa

vo universitetą, be mūsų pa
galbos užtektinai išsiauklėja 
sau inteligentų ir vadų. Lie
tuvos valdžia ir visuomenė 
privalo visokiais būdais 
mums gelbėti, kad galėtume 
sau išauklėti patrijotų lietu
vių organizatorių, veikėjų ir 
auklėtojų — mokytojų, kurie 
palaikytų lietuvišką patrijo- 
tizmą, tą gražią kalbą, kurią 
čia gimusios kartos, daugu
moj, jau menkai temoka.

DĖL LIETUVIŲ KALBOS 
COLUMBIA UNIVER

SITETE •
Dar 1927 m. Columbia uni

versitete veikė lietuvių stu
dentų grupė, pasivadinusi 
Lietuvos-Amerikos Institutu, 
kuri rūpinosi lietuvių kalbos 
skyriaus suorganizavimu. 
Paskutiniu laiku universite
tas pats ėmė kursų reikalu 
domėtis ir prof. Clarence A. 
Manning’ui buvo pavesta 
kursus suorganizuoti.

Šiuo metu universitete jau 
veikia kursai Rytų Europos 
Kalbų Departamento globoje 
(savo laiku studentai prieši
nosi lietuvių kalbos skyriaus 
priskyrimui į slavų departa
mentą ir galop universiteto 
vadovybė klausimą išspren
dė nešališkai). Šiuo metu 
kursus lanko 5 studentai, iš 
jų 2 nėra lietuviai. Kursus 
veda dr. J. Raymond-Rima- 
vičius, filologas. Atsižvel
giant į tai, kad daug skait- 
lingesni lenkai per eilę metų 
tegalėjo po 5 studentus len
kų kalbos kursams parūpin
ti, mūsų pastangos tenka lai
kyti vykusiomis.

Šiuo metu kursų programa 
geriausia tinka filologijos

studentams ir menkai lietu
viškai temokantiems lietu
viams. Ateity, jei rasis klau
sytojų, universitetas instruk
toriui suteiks lektoriaus ir 
profesoriaus titulą ir įves 
daugiau dėstomų dalykų. Ka 
dangi kursai veikia vadina
mam „Extension” skyriuje, 
tai kursus (vakarais) gali 
lankyti ir asmenys, kurie 
jokio kito dalyko Kolumbijo
je nestudijuoja, ir nėra baigę 
High School. Universiteto 
matrikuliuotiems studen
tams, kursų lankytojams, 
teikiamas kreditas (po 3 
punktus į semestrą) akade
miškam laipsniui gauti. Kur
sus lankyti gali kitų univer
sitetų lankytojai, mūsų pro- 
fesijonalai ir visi, kas nori 
gimtosios kalbos mokėjimą 
patobulinti, pagilinti. Patri- 
jotingi tėvai privalėtų šią 
progą panaudoti, nes tai yra 
auksinė proga savo vaikus 
supažindinti su lietuvių kal
ba, ir tuo būdu padaryti 
jiems prieinamą mūsų lite
ratūros, mokslo, meno ir 
minties lobyną. Tai svarbi 
priemonė lietuvybei išlaikyti 
Amerikoje. O mokestis tėra 
po 30 ir 37.50 dol. į pusme
tį (semestrą).

Vietos lietuvių prof esi j o- 
nalų draugija kiek plačiau 
nagrinėjo (spalių 8 d. susi
rinkime) kursų išlaikymo rei 
kalą ir su tuo susijusius 
klausimus. Pasikalbėjime pa
aiškėjo, kad svarbiausia yra 
studentų parūpinimas, nes 
universitetas savo biudžete 
neskiria sumų ir lektoriaus 
išlaikymas priklauso nuo 
studentų kiekio. Dr. Rimavi- 
čius šiems metams pauako- 
jo savo laiką, bet kadangi jis 
į paskaitas turi kas savaitę 
važinėti iš Marianapolio ko
legijos, Thompson, Conn., tai 
mūsų pareiga būtų bent ke
lionės išlaidas garantuoti.

Kursams gaivinti ir popu
liarinti, bei stipendijų fon
dui sukelti, profesijonalų 
draugija paskyrė komisiją iš 
daktarų J. Paulonio ir Ed. 
Žukausko ir adv. K. R. Jur- 
gėlos, bendradarbiaujant su 
pirm. kun. J. Balkūnu. Visi 
komisijos nariai yra Colum
bia auklėtiniai ir jiems ypač 
rūpi tie kursai.

Stipendijų skyrimas nuo 
draugijų ir asmenų yra gal 
sveikiausia priemonė kur
sams gaivinti ir plėsti. Vie
nai stipendijai metams reik
tų skirti 60 ar 75 dol. Jei at
siras pakankamas stipendijų 
kiekis, daugelis studentų bus 
mielai linkę pasinaudoti pro
ga nemokamai gauti 6 punk
tus į metus kreditą akade
miško laipsnio programos 
sąskaiton. Kalbos besimo
kant, savaime gims kalbos 
pamėgimas, gims lietuviškas 
protavimas, bus noro arčiau 
susipažinti su savo tėvų kra
što istorija, gyvenimu ir as
piracijomis. žodžiu, lietuvy
bė laimės.

Visas draugijas ir asmenis 
prašau pasvarstyti šį sti
pendijų metodą.

Adv. K. R. Jurgėla.

Rugsėjo gale kariuomenės 
teismas pradėjo nagrinėti di
delę suvalkiečių ūkininkų 
bylą, kurioje kaltinami 35 as
menys.

Ši byla kilo dėl buvusių 
praėjusių metų rudenį, įvy
kių Veiverių apylinkėje. Ten 
ūkininkų su* policija susirė
mime buvo nušauti du ūki
ninkai (Gustaitis ir Veive
rys), keliolika sužeistų ir 
daug suimtų. Keletas polici
ninkų irgi buvo sužeisti.

Kaltinamuosius šioje bylo
je gynė žymūs advokatai, 
kaip Tumėnas, Sleževičius, 
Purėnienė ir kiti.

LAPENAS IŠTEISINTAS

Lietuvos Apeliaciniai Rū
mai (aukštesnysis teismas) 
svarstė Šiaulių Apygardos 
Teismo pasmerktųjų Jono 
Lapėno, jo brolio, S. Kubi
liaus ir kitų skundus. J. La
penas, buvęs akcinės bendro
vės Maisto pirmininkas, bu
vo nubaustas 8 metų sunkių
jų darbų kalėjimu (kiti ma
žiau) ir iš jo ir jo bendra
darbių priteista daugiau pu
sės milijonų litų.

Teismo sprendimu nuteis
tieji buvo nepatenkinti ir 
padavė skundus aukštesniam 
teismui — Apeliaciniams Rū 
mams.

Apeliaciniai Rūmai visus 
kaltinamuosius išteisino, A- * 
pygardos Teismo sprendimą 
panaikino, o bylos vedimo iš
laidas nutarė padengti vals
tybės lėšomis.

Bylos sprendimas daugelį 
nustebino.

M. YČAS TURĖS MOKĖTI

Šių metų pradžioje Kauno 
apygardos teismas svarstė 
buvusio Prekybos ir Pramo
nės banko bylą. Buvę banko 
vedėjai Martynas Yčas, Šodė 
ir kiti rasti kaltais, bet pa
likti nebausti. Be to, iš jų 
nutarta neieškoti nuostolių.

Apeliaciniai Rūmai spren
dimą pakeitė: M. Yčas ir jo 
bendradarbiai turės sumokė
ti valstybės iždui 1,562,774 
litus nuostolių.

AVIJACIJA TVIRTĖJA

Paskutiniu laiku Lietuvoje 
ypač didelės pažangos pada
rė civilinė avijacija, kuriai 
vadovauja Aero klubas? šio 
klubo žinioje dabar yra 10 
orlaivių. 1

BLYNAS Į KAPUS
NUVARĖ

Garliavos valsčiuje ūkinin
kė šiukšdinienė, valgydama 
blynus bėgo pro duris ir stai
ga užspringo. Subėgusių kai
mynų pastangos nieko negel
bėjo ir moteriškė tuojau mi
rė. Nelaimingoji buvo 40 me
tų amžiaus.

PINIGŲ NELEIS IŠVEŽTI

Seimas priėmė įstatymą, 
kuriuomi išvežimas pinigų iš 
Lietuvos suvaržomas dar vie- 
neriems metams.

Skaitykite ir platinkite sa
vaitraštį Ameriką.

Pranas Kandžiuy
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Pranas Naudžius
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Labai netikėtai gavau K. i 
Federacijos Pittsburgh© aps- ] 
krities valdybos pakvietimą 
atvykti spalių 4 d. į Vilniaus 
gedulo dienos minėjimą. Tai 
buvo didelis, malonus siur- 
pryzas. Kada su Dr. J. Lei- 
monu teko lankytis Pitts
burgh© ir apylinkėje, turėjo
me gražią progą susipažinti 
su Pittsburgh© lietuviais. 
Tad buvo daugiau negu ma
lonu vėl su jais susitikti.

Pačiame Pittsburgh© yra 
trys parapijos (klebonai M. 
Kazėnas, J. Vaišnoras ir J. 
Misius) ir artimos dvi kai
myninės parapijos: Home
stead (kleb. kun. E. Vasiliau
skas) ir Bridgeville (kleb. 
A. Jurgutis), šių penkių pa
rapijų organizacijos sudaro 
Pittsburgh© K.-Federacijos 
apskritį, x kurio valdyboje:* 
kun. J. Vaišnoras — Dvasios 
Vadas, J. Tomkevičius — 
pirm, ir A. Pateckis — sekr.

: Federacijos apskritis vado
vauja viešajam lietuvių gy- 

■ venimui didžiu sutartinumu. 
Apylinkės kunigai gerai or
ganizuoti į Pittsburgho pro
vincijos Kunigų Vienybę. Ge
ro susiorganizavimo dėka 
Pittsburgho visuomeninis gy 
venimas vis tobulėja.

Vilniaus pagrobimo minė
jimas įvyko piliečių erdvioje 
salėje, išpuoštoje Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomis ir gė
lėmis. Seselių Pranciškiečių 
akademijos orkestras ir cho
ras įdomiai praturtino mi
nėjimo programą. Jų orkest
ras grojant teko girdėti bir
želio mėn. pradžioje ir šį 
kartą malonu buvo aiškiau
siai pastebėti didžiulę pa
žangą. Tas pats pasakytina 
ir apie chorą. Aiškiai galė
jai matyti, kaip tuomi džiau
gėsi Akademijos kapelionas 
kun. J. Skripkus.

Pittsburgho parapijos te
turi tik vyrų chorus (toks 
vyskupo noras), todėl K. Fe
deracijos apskritis ėmėsi ini- 
cijatyvos turėti apskrities 
jungtinį, mišrų chorą, p. Me- 
donio vedamą. Šis choras pa
sirodė minėjimo programoje. 
Bene geriausiai jam pavyko 
sudainuoti Vilniaus dainą 
(Vanagaičio).

Atsilankęs miesto solicito- 
rius Zotkovitz pareiškė lietu
viams savo nuoširdžių sim
patiją.

Minėjimo programa, p. K. 
Vaišnoro vedama, praėjo 
jaukioje nuotaikoje. Parda
vinėti Vilniaus pasai ir ženk-

siems mokslams. Jos moki
niai gal net geriau aprūpinti 
mokslo priemonėmis, negu 
kad viešųjų mokyklų moki
niai.

J. B. Lčk.

ti. Žilevičius, L. M.
LIETUVIŠKAI OPERETEI 35 METAI

iu laiku Lietuvoje 
is pažangos pada- 
s aviįacųa, kuriai 
Aeroklubas: Šio 

lioje dabar yra 10

NAS Į KAPUS 
NUVARĖ

vos valsčiuje ūkinio-

lėgo pro duris irsto* 
ringo. Siibėg**“' 
istungos^011^' 
moteriškė rt“"“' 
Šri#*®* 

aus.

Labai mažai girdime apie 
lietuvius Manhattane gyve
nančius. Šioj New Yorko da
ly yra visokio biznio ir soci- 
jalinės veiklos centras. Čia 
jaunoji karta iš visur, iš to
limiausių vietų, siekia įvai
rių vietų. Daugeliui iš jų pa
siseka, bet daugelis vargsta 
ir bijo grįžti pas savo tėvus. 
Gerokai pavargę, nepasiekę 
siektojo tikslo, jie užmiršta 
sava puikybę ir grįžta į na
mus palaužti dvasioj, kurią 
sustiprinti tegali tik motina. 
Tai Manhattan — vieta mili
joninių skausmų ir vieta, kur 
negali būti išlepėlių.

Nežiūrint įvairaus užsiėmi 
mo, daugelio žmonių aš bu
vau paklaustas, kur yra lie
tuvių bažnyčia Manhattane, 
nes jie nori atlikti savo pa
reigas taip, kaip jas atliki
nėjo, būdami pas savo tėvus. 
Tad prašau žinoti — Aušros 
Vartų lietuvių bažnyčia yra 
Broome gatvėje, visai arti 
žinomo Holland tunelio, kurs 
jungia Jersey City su New 
Yorku.

Šios bažnyčios klebonu y- 
ra kun. Juozapas šeštokas 
nuo pat bažnyčios pastaty
mo —1910 m. šiuo laiku kle
bonas stiprina palaužtą svei
katą Marianapolio kolegijo
je, Thompsone, o jį pavaduo
ja kun. Ad. Morkūnas, mari
jonas. Visi jo parapijiečiai 
linki savo klebonui veikiau
siai sustiprėti.

Klebono liga pakeitė Šv. 
Vardo.dr-jos planus papuoš
ti, atremontuoti bažnyčią. 
Švč. Jėzaus Širdies dr-ja irgi 
bendradarbiauja tame plane. 
Tai įdomi, seno stiliaus baž
nyčia. Visiems atvykusioms 
į New Yorką pirmiausia pa
tarčiau aplankyti šią bažny- v» cią.

Jaunieji lietuviai bažnyti
nėje salėje susirenka kiek
vieną antradienį praleisti ra
mų ir linksmą vakarą. Daž
nai jie turi šokius, įvairias 
pasilinksminimo pramogas ir 
gražiai palaiko savo tėvelių j lėliai. Žmonių galėjo būti at

silankiusių per 500.
Programai pasibaigus, tuo

jau mane ’’kidnapino” Brid
geville kleb. kun. A. Jurgutis 
ir nusigabeno pas save. Jo 
bažnyčia ir klebonija visai 
už miesto, kur dvelkia tyrus 
oras. Malonu buvo vėl pavie
šėti pas vaišingąjį kun. A. 
Jurgutį. Rytojaus dieną kun. 
Jurgutis mane pavežiojo 
daugiausia po ūkininkų gy
venamas apylinkes ir vakare 
pristatė į stotį, iš kurios lei
daus į Kentucky štatą, į

is priėmė
a f*.;
.ssuvan™18*'
3 metams.

papročius. Man pačiam teko 
praleisti vieną vakarą tarp 
jų — ir tai buvo gražus va
karas.

Manhattan© lietuviai labai 
išsisklaidę po visą miestą. 
Vieni gyvena Bronxe, kiti va 
karinėje bei rytinėje Manha
ttan© daly, ir daugelis Yon
kers apylinkėje. Yonkers 
apylinkėje lietuviai daugiau
sia lankosi lenkų ar slavokų 
bažnyčiose. Porą kartų į me
tus Aušros Vartų par. klebo
nas atvyksta į Yonkers at
laikyti mišių. Gal kada ir^ Pranciškonų — Tretininkų 
Yonkers lietuviai turės savo 
bažnyčią.

Savo kelionių aprašymą 
norėjau pradėti nuo Manhat
tan©, nes šioje apylinkėje 
pirmiausia susipažinau su 
New Yorko lietuviais.

O dabar važiuosime kitur.

Kai Lietuvoje vos tik pra- i 
dėjo rodytis tautinio atgimi- 1 
mo žiburėlis, čia, šiame lais
vės krašte, letuviai ateiviai ; 
turėjo savo spaudą, leido kny 
gas nevien tik savo reika
lams, bet dargi daug jų siun
tė ir Lietuvon, kuri tuomet 
dar kentė rusų vergiją. Kaip 
pasižiūri į tų laikų leidinius, 
matyti, kad griebtasi viso
kių specialybių nušvietimui 
ir jų praplatinimui savųjų 
tarpe. Tais laikais labai daug 
buvo daroma vertimą, bet 
buvo ir originalų.

Nors išeiviai Lietuvoje ne
turėjo prieš 1901 m. suprati
mo apie operetę ir šiaip vai
dinimų nebuvo, bet čia, tais 
metais buvo išleista pirmuti
nė operetė versta iš lenkų 
kalbos. Kaip pradžioje lietu
viška knyga beveik negvilde
na patriotizmo, taip ir pir
moji operetė tuo neužsiima ir 
nerūpi dar jokia aukštesnė 
idėja. Tema paimta visiškai 
svetima mūsų sielai ir ap
kalbama gana juokingoje 
formoje lobzovienų vestuvės 
paliai Krokuvą. Dar matyti 
vertėjui mažai buvo žinomas 
ir operečių bendras stilius, 
nes ją pavadina „drama.” 
Jos vardas buvo toks: „LOB- 
ZOWENAJ.” Pawejkslas 
Dramatiszkas wienam akte, 
su dajnelem, perdėjo D. T. B. 
(Dominikas T. Bačkauskas, 
„Saules” leidėjas. Ž.) Maho- 
noy City, Pa. Iszdawiste 
„Saules”, 1901 m.”

Viso yra 10 lošėjų ir „pul
kas wesejlinis, muzikantaj” 
su aštuoniom dainelėm be jo
kio pritarimo, vien tik melo
dija lenkiškų krakoviakų ir 

1 šiaip „mazurų” dainavimui. 
Kaip rašyba ir melodija, taip 
ir turinis — persunkti gry
nai lenkiška dvasia. Savaimi 

1 suprantama, kad toks veika- 
' las nebuvo populiarus, iš ki

tos pusės, mažai dar buvo ir 
' solistų prirengta, kad sėk

mingai būtų galima operetes 
atlikti, prie to, geras choras 
buvo didžiausia retenybe, o 
čia dar ir pritarimo nebuvo. 
Visgi „Saulės” senesniuose 
kompletuose galima užtikti 
žinelių, kad porą trejetą kar
tu ji buvo vaidinta.

Rusiškoje Lietuvoje vos 
tik 1906 m. buvo pastatyta 
pirmutinė operetė M. Petrau
sko „Birutė” Vilniuje, kur

svarbiąją rolę vaidino jo bro
lis Kipras. Kitose Rusijos 
valdomose lietuvių kolonijo
se buvo pirmiau lietuviškos 
operetės statomos. Pav., 
1903 m. Petrapily M. Petrau
skas buvo pastatęs pirmą 
kartą „Malūnininkas ir Ka- 
minakrėtis.” Po to, kai buvo 
galimybės, po didesnius Lie
tuvos miestus ši operetė bu
vo plačiai statoma. Dar ir 
šiandien ji yra repertuare 
dėl savo lengvos muzikos ir 
linksmaus turinio. Ar buvo 
prieš karą kur kitur statyta 
„Birutė,” neteko niekur už
tikti. M. Petrauskui persikė
lus Amerikon, ji pirmu kar
tu buvo pastatyta Chicago j e 
1908 m. 1906 m. libretto 
(tekstas) „Birutės” buvo at- 
spaudintas A. Sirkino spaus
tuvėje, Vilniuje (žodžiai 
Žemkalnio). Vadinas, mūsų 
pirmutiniai tautiniai operetei 
nuo jos parašymo (parašyta 
muzika M. Petrausko 1906 
m., dvare Pušyne, Raseinii 
aps.), pastatymo (1906 m. 
pirmą kartą Vilniuje) ir at- 
spaudinimo (libretto) šiais 
metais sueina 30 metų; pati 
muzika atspaudinta Ameri
koje vos tik 1928 m. sausio 
mėnesį.

M. Petrauskas Amerikoje 
gyvendamas parašė labai 

, daug operečių, kuo negali ir 
šiandien Lietuva didžiuotis. 
„Švyturio” vendrovės išleis
tos pirmosios lietuviškos ope 
retės Lietuvoje po karui irgi 
buvo M. Petrausko Ameriko
je parašytos ir daug kartų 
prieš išleidimą vaidintos.

M. Petrauskas yra parašęs 
šias operetes: Girų Karalius, 
Birutė, Vestuvės, Apves
dinkite ir mane, Consilium 
facultatis, Užburtas kuni
gaikštis, Lietuvių milionie- 
rius, Adomas ir Jieva, Vel
nias išradėjas, Malūnininkas 
ir Kaminakrėtis, Šienapiūtė, 
Pirmoji gegužės, Prieglauda, 
Elgetos duktė — karalienė, 
Eglė žalčių karalienė (ope
ra), Vaikas ar mergaitė (mu- 
zikalinis farsas) ir šventoji 
naktis (Kalėdų laikui persta
tymas). Šie jau veikalai aiš
kiai parodo, kad Amerikos 
išeivija yra lietuviškos ope
retės tėvvne, o M. Petraus
kas yra lietuviškos operetės 
kūrėjas. Daug ju yra atspau
dinta, kitos randasi rankraš

PIRMAS
Didžiulis

tį

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa
ramos.

kongresą.
Pittsburgho ir apylinkės 

lietuvių katalikų organizuo
tasis darbas didėja. Dienraš
tyje Drauge telpa kiekvieną 
savaitę Pittsburgho žinios, 
bet gal netrukus ir Amerika 
turės progos savo skiltyse 
šiek tiek išgirsti iš Pittsbur
gho.

Pažymėtina, kad šv. Kazi
miero parapijoje, dideliu 
energingojo kun. M. J. Kazė-

ty, kitos rankraštyje spėjo 
žūti.

Šalia M. Petrausko yra žy
mėtinas verstų operečių lie
tuvių kalbon patiekė j as — 
Pijus Bukšnaitis. Jis sulietu
vino šias operetes: Kornevi- 
lio varpai, Sylvė, Laima, Be
protnamis, Daktaras, Cukri
nis kareivėlis, Paulina, Kovo
tojai už idėjas, Grigutis, 
Gražioji Galatėja, Raganius, 
Agurkai (visos mimiogra- 
fuotos). Taip pat yra para
šęs libretto M. Petrausko 
veikalams: Šventoji naktis, 
Velnias išradėjas. Šiaip įvai
rių vertimų irgi netrūksta, 
k. t.: Mindaugio laivas, Pa
langos Julė (kai kas skelbia
— Klaipėdos Julė), Vilius 
Tell, Plėšikai ir kt.

A. Pocius irgi pasirodė su 
geru pluoštu operečių: Nas- 
tutė, Katriutės gintarai, Pa
baigtuvės ir vaikams — Pum
purėlis, Grybai, Musmirės. 
St. Šimkus — Išeivis ir Čigo
nai. A. Vanagaitis — Alenu- 
tė. J. Saurys — Gražuolė. J. 
Žilevičius — Lietuvaitė ir 
Už Vilnių! (muzikalinis per
statymas). E. Ratikevičiūtė
— Nebaigta kova. B. šalinai- 
tė — Alkis, Inkvizicija, Sapr- 
takas ir Tamyla. J. Latvai- 
tis — Meilės rykštė. D. Ju- 
dzentavičienė — Vestuvės 
pušyne. J. Kovas — žvaigž
džių kalba, Palangos merge
lė (melodramos) ir Išgany
mo apsireiškimai (tikybinis). 
A. Alpksis — į tėvynę. M. 
Grigonis parengė ir „Lietu
va” (Chicago) išleido libret
to pagal operos „Natalka 
Poltavka’’ užvardinimas — 
Nastutė. Yra tokių dar ope
rečių, kurios taip pertaiso
mos, kad jau nebežinoma nei 
tikrojo autoriaus, pav.: 
Švarkas ir milinė. Be čia iš
vardytų yra dar keletas, ku
rios mažai vartojamos, tokių 
gal bus apie dešimtį. Tokiu 
būdu, suėmus visas krūvon, 
gauname bendrą skaičių A- 
merikos lietuvių išeivijoje 
pagamintų operečių apytik
riai 67! Kaip greit nepri
klausomoje Lietuvoje galės 
panašiu skaičium didžiuotis? 
Neatrodo, kad greit kas nors 
panašaus būtų padaryta. A- 
merikos išeivija 35 metų lie
tuviškos operetės užgimimo 
proga, šiandien turi kuo pasi
didžiuoti. Tai neįvertinamas 
moralis, tautinis ir kultūri
nis turtas, kuris palaikė ir 
palaiko kaip ateivių tarpe, 
taip ir čia gimusių begalinę 
meilę kalbos ir lietuviškos 
dainos, kokiame ji pavidale 
būtų. Operetė lietuvystės pa
laikymui išeivijos tarpe per 
35 metus yra suvaidinusi la
bai didelę rolę.

Negalima aplenkti nepa
minėjus Lietuvoje poros kom 
pozitorių prieš D. karą rašiu-

MUSŲ VILNIUI

(Prašom dainuoti ir žaisti kaip „Noriu miego, 
saldaus miego”)

Norim miego saldaus miego, negalim užmigti;
Jaučiam toli mūsų Vilnių, negalim nueiti.

Eitum dieną, eitum naktį, kad Vilnių surastum 
Ir jo visą brangumėlį širdelėj suprastum.

Akys geidžia pamatyti kryžius ir bokštelius, 
Širdy trokštam pavaikščioti po Vilniaus kalnelius.
O tu, Vilniau, brangus Vilniau, mūs tautos sostinė, 
Kaip gi tavęs pasiilgo mūs jaunos krūtinės.
Tenai Aušros Motinėlė, Gedimino kalnas —
Tai mūs dvasios akys mato visa kaip ant delno. 

a

6. Mes kalneliais vaikščiodami daineles dainuosim,
O takelius mūs didvyrių rūtelėm išpuošim.

M. Kilmoniūtė, 
Mattapan, Mass.

2.

3.

5.

šių operetes, jos spaudintos 
nebuvo, bet ir- rankraštyje 
nesirodė: J. Tallat-Kelpša — 
„Eglė žalčių karalienė” (pir
mą kartą buvo suvaidinta 
Vilniuje 1907 m.) ir A. Kača- 
nauskas kokią tai operetę 
statė Rygoje. Tai ir viskas. 
Dabartiniu laiku kai kur Lie
tuvoje vartojama verstos 
operetės, bet originalių kol 
kas nesimato.

Sulaukę 35 metų lietuviš
kos operetės jubiliejaus, link
smai galime sušukti: LAI 
GYVUOJA LIETUVIŠKA 
OPERETĖ IR JOS KŪRĖ
JAI BEI PALAIKYTOJAI!

KARALIŲ KARŪNA 
PAVOGTA

LISABONAS. — Portuga
lijos karalių kadaise dėvėta 
brangi karūna pavogta iš 
Panteono. Panteonas — tai 
vieta, kur palaidoti Portu- 
galijos karaliai.

Brangioji karūna pavogta 
dienos metu.

PIRMAS SNIEGAS

Spalių mėnesio pradžioje 
Lietuvoje iškrito šių metų . 
rudens — žiemos pirmas 
sniegas. Tai įvyko Šeduvos 
apylinkėje.

Kas Savaitė Milionai Dalyvauja 
Lucky Strike Sweepstakes

ČIA randasi vėliausio tautos žaidimo 
vyriausias štabas. Į talpų, čia 

didesniame paveiksle parodytą kambarį 
piląsis įstojimo blankos iš visos šalies. 
Milionai tų blankų muzikos mylėto
jams leidžia išrinkti tris dainas, jų 
manymu būsiančias iš eilės 1, 2, 3 
laimėtojomis ant Lucky Strike radio 
programos, žinomos kaipo “Your Hit 
Parade” ir susidedančios iš penkioli
kos populariškiausių, sprendžiant visos 
šalies patikrinimo daviniais, savaitės 
dainų.

Du kiti aukštai taipgi yra pavesta 
tvarkymui įstojimo į šį nepaprastą 
naują cigaretų lošimą blankų. Blankos 
pasiekusios reikalingą vietą yra rūšiuo
jamos, tikrinamos ir pertikrinamos

daugiau, kaip 500 asmenų, kuriems šis 
lošimas suteikė taip lauktiną darbą.

Skritulyje vaizduojama dalis mergi
nų rūšiuojančių blankas.

Kontestantai užtektinai sumanūs tei
singai išrinkti tris populariškiausias 
tautos dainas gauna dovanomis Lucky 
Strike cigaretų, lengvą užsirūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako. Iki šiol 
“sweepstakes" buvo išdalinta apie 
1,500,000 dovanų. Daugelis rūkytojų 
“sweepstakes” pagelba supažindintų su 
Luckies atrašė, kad jie atsivertė į šį 
popularų cigaretą, nes išbandymas juos 
įtikino apie lengvo užsirūkymo malo
numą ir gerklės apsaugą, suteikiama 
išskirtino Lucky Strik- “Toasting” 
proceso.BAZAR AS amerikosSavaitraščio

Apreiškimo par. Saleje
No. 5th ir Havemeyer Sts Brooklyn, N. Y



JAUNIMO BROADWAY
Šiame numeryje pradeda

me atskirą skyrių, kurį pa
vedame žinioms iš jaunimo 
veiklos. Jame tilps L. Vyčių, 
studentų, chorų, sodaliečių ir 
kitų jaunimo vienetų žinios. 
Norime, kad mūsų jaunimas 
nuoširdžiai bendradarbiautų 
ir padaryti] šį kampelį jaukų.

Šį skyrių pavadiname JAU
NIMO BROADWAY. Kaip 
New Yorko Broadway aplin
kumoje susitinka daugybė 
žmoonių, taip ir šiame sky
riuje prašome mūsų jaunimą 
susitikti, susipažinti, pasida
linti savo rūpesčiais, savo 
laimėjimais, savo norais.

Visus prašome atvykti į 
Jaunimo Broadway.

Redakcija.

WATERBURY, CONN.

Pagerbė komp. A. Aleksį
Spalių 13 d. parapijos cho

ras surengė tikrą siurprizą 
savo vadui, komp. A. Alek
siui. O visai tikrą netikėtumą 
sudarė netikėtai atsilankę 
kun. J. Vaitekūnas, Provi
dence klebonas, J. Pilipaus- 
kas, Marianapolio kolegijos 
mokytojas, Brolis J. Banys 
ir J. B. Laučka. Šie atsilankę 
svečiai sveikino jubilijatą 
Aleksį, sulaukusį 50 metų 
amžiaus, L. Vyčių, Studentų 
žodžio, Marianapolio Kole
gijos Rektoriaus kun. Dr. J. 
Navicko, Lietuvos Pavasari
ninkų, Studentų ir Profesi
jonalų s-gos ir savaitraščio 
Amerikos vardų.

Jubilijatą iš vietinių svei
kino kleb. kun. J. Valantie- 
jus, kun. B. Gauronskas, 
choras, vyčiai, studentai ir 
kiti; įteikta daug dovanų.

■ Susijaudinęs komp. Alek- 
sis dėkojo visiems už nuošir
džius sveikinimus ir dovanas 
ir pasižadėjo ateity dar dau
giau dirbti.

Komp. A. Aleksis savo ne
paprastai jauna dvasia, savo 
lietuviška šypsena, savo 
džentelmenišku elgesiu laimi 
daugybes draugų ir nuveikia 
daug vertingų žygių.

Iš jo širdies ir jo plunks
nos išplaukusios ir išplauk
siančios lietuviškos giesmės 
ir dainos testiprina 
jaunime Lietuvybės 
tančią ugnį!

■ padirbėti toje organizacijos 
. šakoje.
i Išklausyti 

dr. Leimono 
karienės ir 
Pasirodžius, kokį puikų įspū
dį padarė dr. Leimono išleis
tuvės, apskritis nutarė vasa
rio mėnesį rengti vakarienę 
ir šokius viename iš dides
niųjų viešbučių New Yorke 
ar kitur. Tuo rūpintis paves
ta apskrities valdybai ir 
kuopų pirmininkams.

Apskrities veikimui page
rinti nutarta paruošti ap
skrities konstituciją, pasi
naudojant praeities nutari
mais. Tą darbą atlikti pave
sta komisijai iš K. Basana
vičiaus, P. Vaičelio ir A. J. 
Mažeikos.

Sekantis suvažiavimas į- 
vyks Jersey City, N. J.; 
rengs 124 kuopa. Vyčių pa
trono šv. Kazimiero dieną su 
rengs Patersono 67 kuopa. 
Tai įvyks apie kovo 4 d. drau 
ge su suvažiavimu.

Šį suvažiavimą surengė 
Newarko, N. J. neseniai at
gaivinta Vyčių 29 kuopa ne 
Newarke, bet Kearney, nes 
Newarke nebuvo galima gau
ti patalpų tai dienai. Suva
žiavimo posėdžiui pasibai
gus, newarkieciai atstovus 
gražiai pavaišino užkan
džiais, o po to įvyko tikrai 
jaukus pasilinksminimas.

pranešimai iš 
išleistuvių va- 

kitų komisijų.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
SODALIETĖS

spalių 19 d. turėjo savo susi
rinkimą, kuriame sunešta 
daug daiktų parapijos baza- 
rui.

Lapkričio 19 d. rengiama 
„bunco party,"’ kurios pelnas 
skiriamas vaikų benui uni
formai nupirkti. Į šį parengi
mą kviečiami visi, nes tiks
las labai gražus. Įžanga tik
tai 25 c. Bus dovanų, užkan
džių. Olga Čižauskaitė.

Spalių 23 d., 1936 m.
................-............—

mūsų
negęs-
N. G.

L. VYČIŲ N. Y. IR 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

įvyko sekmadienį, spalių 4 
d., Kearney, N. J. Jį atidarė 
apskr. pirm. P. Ivanauskas. 
Suvažiavime dalyvavo de
šimties kuopų 38 atstovai ir 
per 20 svečių. Apie 24-ąjį 
seimą pranešė P. Ivanaus
kas, atstovavęs apskritį sei
me. Jo pranešimą papildė 
inž. A. J. Mažeika.

Sporto komisija pranešė, 
jog šiemet sporto šventė ne
įvyko dėl lietingo skirtoj die
noje oro; rudenį ir nepasi
taikė patogus oras, tad šven
tė atidėta iki pavasario. Ne
sant užtektinai komandų 
krepšiasvydžio lygai suda
ryti, iki šiol ji dar nesudary
ta, bet netrukus rengiama 
apskrities stalo teniso rung
tynės, kuriose duodamos do
vanos ne tik laimėjusiems 
asmenims, bet ir laimėjusiai 
kuopai.

Dramos ratelis pranešė, 
jog iki šiol daug neveikė, 
bet spalių 15 d. šaukiamas 
ratelio posėdis. Dr. ratelio 
pirm. A. J. Mažeika kvietė 
yisus tuo įdomaujančius na
rius atsilankyti į tą posėdį ir

N. J.

Sodalietės veikia
Sodalietės prie Šv. Onos 

parapijos tik ką susiorgani
zavo. Spalių 18 d. pirmą kar
tą ėjo in corpore prie Komu
nijos. Virš 20 mergaičių 
tvarkingai išsirikiavusios, 
padedant seserims pranciš- 
kietėms, prisiartino prie Die
vo stalo. Buvo tai nepapras
tai jaudinantis įspūdis. Baž
nyčia pilnutėlė žmonių. Tė
vai, žiūrėdami į savo dukre
les, net apsiašarojo. Sodalie
tės, papuošdamos gėlėmis al
torius, dar padidino iškilmę. 
Sodalietės prižiūri ir altorių 
tvarką. Garbė tai sodalie- 
tėms ir džiaugsmas parapi
jai. Teneatsiranda nei vienos 
mergaitės nepriklausančios 
Sodalicijai.

—o—
Vyčių vakaras

Spalių 17 d. įvyko vietinės 
Vyčių kuopos šokiai — ba
lius. Jaunimo prisirinko iš 
Yorko apylinkės. Jame bu- 
visos New Jersey ir New 
vo vyčių tos apylinkės popu
liarumo kontestas, atitekęs 
Eleonorai Kepalaitei, bu v. 
Vyčių pirmininkei, dabarti
nei Sodaliečių pirmininkei. 
Dovana teko (50 dol.). 10 do
lerių dovana atiteko dėdei 
Balčiūnui, Vakaras praėjo 
gražioje nuotaikoje.

PROVIDENCE, R. I.

Pagerbė Vyčių Dvasios Vadą
Spalių 18 d. vietos 103 Vy

čių kuopa surengė bankietą 
savo klebonui, Vyčių organi-

lizacijos Dvasios Vadui, kun. 
j J. Vaitekūnui pagerbti.

Per mišias kun. J. Vaite
kūnas intencija vyčiai priė- 

( mė šv. Komuniją.
Bankietą pradėjo rengimo 

komisijos pirm. J. Dongvec- 
kaitė. Programos vedėju pa
kviestas L. Vyčių centro I 
vicepirm. Pr. Ragvadaus- 
kas.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Marianapolio kolegijos Rek
torius kun. Dr. Navickas, 
kun. J. Vaikevičius, kun. J. 
Švedas, Ed. čiočys (Šv. Jono 
drg.), B. Stainickas, J. Turo
nis (Šv. Kazimiero drg.), A. 
Giedraitis (choro), J. Kve
darą vičius (Athol vyčių), D. 
J. Averka (So. Boston vy
čių), N. Anglijos vyčių aps. 
pirm. V. Kereišis, J. Motu
zaitė, J. Bačinskas (vyčių 
centro iždT, Brolis J. Banys, 
•vyčių centro pirm. inž. A. J. 
Mažeika, J. B. Laučka (Lie
tuvos Pavasarininkų, Stud, 
ir Profesijonalų s-gos ir A- 
merikos vardu), Providence 
vyčių kp. pirm. J. Kuprevi
čius įteikė kun. J. Vaitekū
nui dovaną.

Dainų programą išpildė p. 
Bagdonaitė ir p. Ad. Micke
vičiūtė (susirinkusiųjų pra
šoma turėjo daug dainuoti), 
akomponuojant varg. A. Gie- 
dravičiui.

Kun. J. Vaitekūnas reiškė 
savo nepaprastą dėkingumą 
už surengtą jam visai netikė
tą, nežinotą bankietą. Visus 
jam priskaitytus nuopelnus 
grąžino savo parapijiečiams.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
LAWRENCE, MASS.

Klebono pagerbimas
Šv. Pranciškaus dienoje 

parapijiečiai surengė vaka
rienę savo mylimam klebo
nui, kun. Pr. Jurui pagerbti. 
Vakarienėje dalyvavo apie 
300 žmonių. Programą įvairi
no varg. A. Vismino vado
vaujamo choro grupė.

Vakarienės vedėju buvo 
buvo kun. Dr. L. Mendelis, 
per 2 sav. vedęs Lawrence 
misijas jaunimui ir no veną į 
šv. Pranciškų.

Sveikinimo kalbas pasakė 
vakarienę pradėjęs K. Ven
cius (Kat. Susivienijimo cen
tro valdybos narys), kuri. J. 
Švagždys, kun. F. Norbutas, 
kun. J. Petrauskas, vietinių 
dr-jų atstovai. Klebonui į- 
teikta dovanų.

Sveikinimų telegramomis 
susilaukta net iš Lietuvos — 
sveikintojų skaičiuje buvo 
ir Pranciškonų Provincijo
las, Tėvas Augustinas Dirve
lė.

Sekmadieniniai kursai
Nuo spalių 18 d. kiekvieną 

sekmadienį, 2 vai. popiet, sa
lėje kun. Pr. Juras pradėjo 
įdomius religinius kursus. 
Pradžiai (spalių 18 d.) pas 
kun. Jurą viešėjęs Juozas B. 
Laučka papasakojo įspū
džius iš Pranciškonų — Tre
tininkų susivažiavimo.

Amerikos draugai 
. Savaitraštį Ameriką 
siems metams užsirašė 
Vencius, V. Černiauskas 
P. Aurila. Žinąs.

: 25 metų sukaktuvės
Šv. Kazimiero parapija 

sekmadienį, spalių 25 d., mi
nės savo gyvavimo 25 metų 
sukaktį. Iškilmingos mišios

. 10:30 vai. ryte, o 
vakare mišparai, 
kviesta kunigų ir 
čių.

Bažnyčia naujai
Visos draugijos dalyvaus iš
kilmėse. Visi suinteresuoti 
šios parapijos sukaktuvėmis 
prašomi dalyvauti.

vardis ir kleb. kun. J. Simo
naitis. Publikos atsilankė ne
mažai.

vi-

ir

ši

7:30 vai. 
Daug už- 
šiaip sve-

išpuošta.

Baltimore, Md.

—o—
Domisi lietuvių kalba

Sekmadieniais atvykstąs 
klebonui į pagalbą kunigas 
vienuolis prancūzas labai įdo 
maujasi lietuvių kalba. Skai
to jau neblogai, tik dar nesu
pranta. Jis tikisi už kelių mė
nesių jau galėsiąs lietuviškai 
susikalbėti.

Šv. Alfonso lietuvių para
pijos mokyklos vaikučiai 
gražiai minėjo spalių 9 d. 
Vilniaus užgrobimą. Parapi
jiečiai, sužinoję apie tai per- 
vėlai, apgailestauja, kad ne
galėjo dalyvaut tame minė
jime. Buvo deklamacijų, kun. 
dr. L. J. Mendelis tarė keletą 
žodžių Vilniaus vadavimo 
reikalu, o bažnyčioj pasimel
sta už Vilniaus krašto ken
čiančius lietuvius.

Spalių 18 d. čia labai gra
žiai prasidėjo 40 valandų at
laidai; tą dieną šaltas vėjas 
pūtė, bažnyčioj nereikėjo 
prakaituoti kaip vasarą.

Lietuvių svetainės bendro
vė minėjo 15 metų sukaktį, 
kaip įsigijo savo svetainę.

Lietaus vakaras
Spalių 18 d. surengtas „lie 

taus vakaras, ” kuriame para
pijiečiai pasistengė savo kle
bonui, kun. J. Kintai, suau
koti daug gražių, būtinai rei
kalingų daiktų į kleboniją. 
Klebonas nuoširdžiai dėkin
gas už tokį pasidarbavimą.

Į —O—

Jaunimas linksminasi 
Tą pačią dieną vakare par. 

salėje įvyko jaunimo šokiai 
—o—

Ben-vės šėrininkų 
susirinkime spalių 1 d. iš 309 
narių tedalyvavo tik 11 na- 
rių. Svarbus susir-mas šau
kiamas lapkričio 5 d. Metinė 
vakarienė įvyks lapkričio 15 
d.

B-vės moterų klubo meti
nis sus-mas įvyko spal. 13 d. 
Lapkričio 10 d. sus-me bus 
renkama nauja valdyba.

Šio klubo rugsėjo 20 d. su
rengtas balius gryno pelno 
davė 72 dol. 50 c. Baliaus ren 
gimo komisijoj buvo P. Kri- 
ničkienė, P. Bernotienė, P. 
Džionelienė ir P. Goštautie- 
nė. Žilvytis.

svabbi® susirinku

Spalių 29 d. 8 vaL vai 
vyksta „Amerikos” bas 
komiteto snsirži^--,! 
Vniv. Biuro patalpose, 
GmdSt., Brookly^'N. ’

Maloniai kviečiami visi 
ritėto nariai dalyvauti, 
turime svarbių reikalų

IliliKllii

lankėsi

ELIZABETH, N. J. JERSEY CITY, N. J.

Vyrų paradas
Spalių 11 d. įvyko katali

kų vyrų maršavimas mieste. 
Lietuvių eisenoje dalyvavo 
450. Paradą vedė grab. Bra
žinskas. Kampuose stovėję 
galėjo jiems pavydėti.

—o—
Vilniaus užgrobimo 

minėjimas
Spalių 11 d. 4 vai. p.

B-vės salėje įvyko Vilniaus 
užgrobimo minėjimas. Kal
bas pasakė prof. Step. Kolu
paila, vicekonsulas P. Dauž-

P-

Vyrai pradeda krutėti
Prie Šv. Onos parapijos 

vyrai yra organizuojami į 
Šv. Vardo draugovę. Atsiran
da vis daugiau narių. Misijų 
metu lapkričio 8 d. bus iškil
mingas narių priėmimas ir 
pirmą kartą eis 
prie Komunijos, 
norima pažymėti 
niais užkandžiai.
J. Andriuškevičius, A. žvirb
lis, Lapinskas ir Maldeikis. 
Na, vyrai, pasirodykite ką

in corpore 
Tą progą 
eucharisti- 
Komisijoj

Šiomis dienomis redak 
je lankėsi tik ką is Lieti 
grįžęs kum Pranciškus 
Jonkus, Tėvų Dominui! 
vienuolyno narys. Svečia 
sistojo pas kum N. Pak 
Amerikoje mano prabūti 
nerius metus, lankyk 
lietuvių parapijas su m 
mis, rekolekcijoms ir 
kiu dvasiniu fi atarnavii

Tėvas Jonkus yra į 
augęs ir mokslus baig 
merikoje. Kilęs iš Apr 
mo parapijos. į Lietuvą 
ko 1933 m. Lietuvoje p 
žu, bet tvirtai, kuriasi 
Domininkonų Provinciji 
rios vedėju yra Tėvas

J. Olšauskas, Amstei

koncertavęs spalių 1 
Brooklyne, spalių 19 d 
kėši redakcijoje ir pai

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Jūs, kurie mylite geresniuo

sius gyvenimo dalykus!
Valgykit, rūkykit ir būkit linksmi — bet pasisieklt 
už lengvo užsirūkymo — pasisiekit už Lucky I Nei 
išsirinkime lengvo užsirūkymo yra tikras nuosai
kumas — geras skonis ir geras nuosprendis — geras 
dalykas visais atžvilgiais. Geras dalykas gerklėms 
ir jausliems audiniams. Gera apsauga prieš knitū- 
jimus ir kosulį. Tiktai Lucky Strike rūkytojai 
naudojasi ta apsauga — apsauga, kurią suteikia 
“It’s Toasted” procesas! Todėl tai gera rūkyti 
Luckies, kadangi jie yra lengvu užsirūk ymn. Ir 
kalbant apie Luckies—ką sakytut apie vieną dabar?

MASPETHOŽINUT

Klebonas tam. Jonas 
kūnas, po sunkios open 
įgalėjęs septynias na 
ligoninėje, spalių 19 d 
į savo kleboniją. Vakt 
rapijiečiai par. salėje 
ik) grįžusį kleboną.

Spalių 22 d., ketvirti

našavo 34-tą gimt1 
kyte bus laikomos išl 
gosšv. Mišios (8 vaL 
topi padėkai Aukse:

tos sugrąžinimą. Pats 
nas Mišių laikyti dar n 
-laikys vikaras kun

VENGKIT 
NENUOSAIKUMO

Pasirinkit Lengvą 
Užiirūkymą

Kuomet uzsitraukiat savo 
Lucky, jūs, jo puikiame vidu
rinių lapų tabake, turit dau
giau, negu malonumų . . . 
Jūs taipgi turit pasitenkini
mų žinojime, jog esat malo
nūs savo gerklei. Nes tai 
lengvas užsirūkymas ... O®

MrrUM H!S, TtM American Tobacco Coapuu

★ * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * *
14 Keleivių Skrisdami Į Vakarus Lošia 

"Sweepstakes" Lėktuve
Dėl Jūsų. Lucky Strike “Sweepstake** 
nėra ribą! 14 keleivių skrisdami į vaka
rus ant naujo, prabangaus American 
Airlines Flagship miegamojo lėktuvo 
nenorėjo praleisti “Sweepstakes” malo
numą. Aptarnautoja Beatrice Drader 
atėjo su blankomis visiems j pagalbą. 
Po to ji išsiuntė (stojimo blankas H 

/ Memphis.
y Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot savo 

/ skoningus Lucky Strikes? Nusistatyldt 
Į radio “Your Hit Parade” — trečiadienio 

/ ir šeštadienio vakarais. Klausykite, 
spręskite ir palyginkite melodijas - tada 

/ pabandykite Jūsą Lucky Strike “Sweep-
/ stakes.”

. Ir jeigu dar nerūkote Luckies, nusi-
< pirkit pakelį šiandiena ir pabandykite

juos. Gal būt tuo ką nors netenkate.

Adelei ateis pašinu 

My 18 d. šv. Vai 
i08 paradas sudarė ne 
^nuotaiką visam 1 
^lietuvių bažnyči 

pamaldų i 
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^08 šv. Tėvo telegn 

W^gulaiminjmm 1

Kilmėms, kas kitata 
sudarė gražių įspūdž

siskius,

,, -lengvas už sir ūky irtas
IS TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT’S TOASTED"

Kristaus Karaliaus 
Ciningai minimai 
*1 spaliu 25 d. 
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Parapijos bazaras 
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■V- ir

M. įvardis ir kleb. 
naitis. Publiką 

avės j mažai, 
rapija šį
5 d., mi-l Jaunimas 
25 metų Tą pačią d 
3 mišios (salėje įvyko 
:30 vai 
au? «*• Bea-vės 

sve" suBiriniime s 
narių tedalyv 

juosta, rių. Svarbus 
uis is- 
•esuoti 
įvėmis

m „lie 
para- 
) kle- 
suau
ki rei- 
)niją.

.tali- 
este. 
?avo

Spalių 23 d

Spalių 23 d., 1936 m.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

svarbių reikalų ap-

LANKĖSI

d.
B-vė8 moterų 
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Lapkričio 10 i 
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Šv. Vardo draugovę Atsiiu 
da vis daugiau uarfę, 
metu lapkričio 8 d. bus isU 
mingas narių priėmimas k 
pirmą kartą eis in corpore 
prie Komunijos, Tą progą 
norima pažymėti 
niais užkandžiai Komisijoj 
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ų non netekite

VIETOS ŽINIOS

Spalių 29 d. 8 vai. vak. į- 
vyksta „Amerikos” bazaro 
komiteto susirinkimas, Liet. 
Uūiv. Biuro patalpose, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Maloniai kviečiami visi ko
miteto nariai dalyvauti, nes 
tarime 
tarti.

Šiomis dienomis redakcijo
je lankėsi tik ką iš Lietuvos 
grįžęs kun. Pranciškus E. 
Jonkus, Tėvų Domininkonų 
vienuolyno narys. Svečias ap 
sistojo pas kun. N. Pakalnį. 
Amerikoje mano prabūti vie
nerius metus, lankydamas 
lietuvių parapijas su misijo
mis, rekolekcijomis ir kito
kiu dvasiniu patarnavimu.

Tėvas Jonkus yra gimęs, 
augęs ir mokslus baigęs A- 
merikoje. Kilęs iš Apreiški
mo parapijos. Į Lietuvą išvy
ko 1933 m. Lietuvoje pama
žu, bet tvirtai, kuriasi Tėvų 
Domininkonų Provincija, ku
rios vedėju yra Tėvas Pau
liukas.

J. Olšauskas, Amsterdamo 
vargonininkas, sėkmingai 
koncertavęs spalių 18 d. 
Brooklyne, spalių 19 d. lan
kėsi redakcijoje ir pasidali
no įspūdžiais.

MASPETHO ŽINUTĖS

Klebonas kun. Jonas Bal- 
kūnas, po sunkios operacijos 
išgulėjęs septynias savaites 
ligoninėje, spalių 19 d. grįžo 
į savo kleboniją. Vakare pa
rapijiečiai par. salėje sveiki
no grįžusį kleboną.

Spalių 22 d., ketvirtadienį, 
klebonas džiaugsmingai šven 
čia savo 34-tą gimtadienį. 
Ryte bus laikomos iškilmin
gos šv. Mišios (8 vai.) ypa
tingai padėkai Aukščiausia
jam už malones — sveika
tos sugrąžinimą. Pats klebo
nas Mišių laikyti dar negalės 
— laikys vikaras kun. Lekė- 
šis, o klebonas tik trumpai 
valandėlei ateis pasimelsti.

Spalių 18 d. Šv. Vardo dr- 
jos paradas sudarė nepapra
stą nuotaiką visam Maspe- 
thui. Lietuvių bažnyčia buvo 
nuskirta pamaldų centru. 
Parade dalyvavo 7 parapijos, 
iš kurių susidarė 968 asme
nys su vėliavomis ir benais. 
Didžiulė Maspetho bažnyčia 
buvo užkimšta rinktiniais 
vyrais. Kun. Lekešis klebono 
vardu gražiai pasveikino, 
pakviesdamas garsų pamok
slininką kun. H. Codyer, pa- 
sijonistą, pasakyti pamoks
lą. Tuo pat laiku gauta iš 
Romos Šv. Tėvo telegrama su 
ypatingu laiminimu. Bažny
čia buvo gražiai prirengta iš
kilmėms, kas kitataučiams 
sudarė gražių įspūdžių apie 
lietuvius, jų parapiją ir dva
siškius.

—o—
Kristaus Karaliaus šventė 

iškilmingai minima šį sek
madienį, spalių 25 d. Suma 
prie išstatyto švč. Sakra
mento, adoruojamo iki 7:30 
vai. vakare, kada įvyks spec, 
pamaldos. Pamokslus sakys 
Tėvas A. Bublys, M. I. C.

Parapijos bazaras baigėsi 
pirmadienio vakare visų daik

tų išpardavimu. Bazaro dar
bininkams pagerbti vakarie
nė antradienio vakare buvo 
jauki; joje pranešti stebėti
nai gražūs bazaro rezulta
tai. Pilnos bazaro žinios tilps 
kitam „Amerikos” numery.

MASPETHO LIET. PILIE
ČIŲ KLUBO VAKARIENĖ

Spalių 25 d., Zabielskio sa
lėj, 61-38 — 56 Rd., Lietuvių 
Piliečių Klubas paminės savo 
26 metų gyvavimą puikia 
vakariene.

Klubas yra užkvietęs kele
tą gerų kalbėtojų, kurie pa
aiškins daug svarbių dalykų 
apie kandidatus ir jų dar
bus. Komitetas.

TARPE LEGIJONIERIŲ

Vietos Dariaus-Girėno Isis 
, postas spalių 7 d. susirinki- 
. me pavedė Posto pareigū- 
. nams pasiųsti protesto raš- 
. tus-priminimus Lenkijos am- 
. basadai, Valstybės Departa

mentui ir Tautų Sąjungai 
. dėl tebesitęsiančios Vilniaus 
. krašto okupacijos, ir tam 

tikrą raštą Lietuvos vyriau
sybei. Postas kasmet nuo sa- 

i vo įsikūrimo pradžios be dis- 
į kusi jų ir prakalbų tuos raš

tus siuntinėja ir pagerbia 
. žuvusius ginklo draugus, nes 
. Posto narių tarpe yra net 7 

buvę Lietuvos savanoriai.
Postas nutarė iškilmingai 

paminėti Klaipėdos sukilimo 
14 metų sukaktį sausio 10 d. 

• ir pakviesti į paminėjimą
> buv. vyr. sukilimo vadą pulk, 
i J. Budrį, dabartinį gen. kon-
> sulą New Yorke.

Lapkričio 21 d. įvyks Vyr. 
Štabo posėdis Brooklyne, ir 
ta proga viename puošnių 
viešbučiu rengiama vakarie
nė buv. vyr. vadui daktarui 
J. Bučniui pagerbti. Ta pa
čia proga bus prisaikdinti 
naujieji Posto pareigūnai.

Postas visais balsais nomi
navo 1937 metams posto va
du Petrą Mikalauską, dabar
tinį vadą, buvusį Lietuvos 
kariuomenės 1 D.L.K. Gedi
mino pulko puskarininkį. Ke
lis Posto narius išrinkus ;Į 
Vyr. Štabą, Posto vadovybė
je numatoma didesnių pasi
sekimų. Rinkimai įvyks lap
kričio 11 d., Paliaubų Dieno
je, Posto ramovėj 291 Wythe 
Ave., Brooklyne.

Postas neužilgo pradės lei
sti biuletenį tampresniems 

I ryšiams su kitais postais pa
laikyti. 3-me Legijono seime 
paaiškėjo, kad ne visi postai 
gyvena vienodomis tradici
jomis ir artimesnis susipaži
nimas vyks per savąją spau
dą. Rep.

pas Varick ir Flushing Avės. 
Ridgewoode.

Spalių 30 d., Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Av., Brook
lyne.

Lapkričio 13 d., Lietuvių 
Nepr. Klubo salėje, 269 
Front St., C. Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 20 d., Levington 
Bros. Mansion salėje, 116-19 
Liberty Avė., kampas 117th 
St., Richmond ill, N. Y.

Lapkričio 27 d., O. Kibu- 
rio salėje, 948 Jamaica Ave., 
kampas Nichols Ave., Cy
press Hills.

Visuose susirinkimuose 
bus geri lietuvių ir ameriko
nų kalbėtojai. Visur prakal
bos prasidės 8 vai. vakare. 
Bus priimtos taksų reikalais 
rezoliucijos. Svarbu, kad tie 
susirinkimai būtų gausūs. Ir 
namų savininkai ir nuomi
ninkai (rendauninkai) yra 
kviečiami būtinai dalyvauti 
minėtuose protesto susirinki 
muose. Įžangos ir jokių ko- 
lektų nebus.

Atskiros taksų protestų 
blankos turi būt išpildytos ir 
pasiųstos, kur reikia, ligi lap 
kričio 15 d. Reikalingų blan
kų ir Išpildymo pagalba bus 
galima gauti Lietuvių Namų 
Savininkų organizacijos su
sirinkime, kuris įvyks penk
tadienio vakare, lapkričio 6 
d. grab. B. P. šalinkso salė
je, 84-02 Jamaica Ave., Wood 
haven, N. Y.

Lithuanian Home Owners 
Association of Greater New 
York, Inc. —

Valdyba.

MISIJŲ IR REKOLEKCIJŲ 
REIKALAIS

Iš Lietuvos grįžo dominin
konas Tėvas Pranciškus E. 
Jonkus, O. P. Laikinai apsi
stojo pas kleb. kun. N. Pa
kalnį. Jeigu gerb. klebonams 
reikėtų vedėjo misijoms, re
kolekcijoms bei no venoms, 
prašome kreiptis šiuo adre
su:

Tėv. P. E. Jonkus, O. P.
259 No. 5th St.,

Brooklyn, N. Y.

radarbiauti su vietos lat
viais ir estais, juos pažinti ir 
supažindinti su savim. Bal
tijos Amerikos Draugija yra 
tikrai 
riems 
roms, 
maži: 
1 dol.

Prof. Juri Annusson, bu
vęs Estijos švietimo ministe- 
ris ir Draugijos narys, už po
ros savaičių grįžta Estijon.

Dėl informacijų galima 
kreiptis į Draugijos pirmin. 
adv. K. R. Jurgėlą arba sekr. 
R. Kurdinaitį. Rep.

reprezetacinė įvai- 
sluoksniams ir pažiū- 
o mokesčiai yra labai 
1 dol. įstojamasis ir 
metinis.

SAUGUMO REIKALU

PROTESTUOKIME

Jeigu norime, kad namų 
taksai nebūtų keliami, bet 
sumažinti, tai turime to pa
reikalauti: jeigu tylėsime, 
kaip ligi šiol, — taksai bus 
didesni. O kylant taksų mo
kesčiams, bus neišvengiamas 
rendų kilimas. Užtaigi, prie 
reikalavimo mažesnių taksų 
privalo prisidėti ir nuomi
ninkai — rendauninkai.

Taksų sumažinimo reikale 
penktadienių vakarais įvyks 
visa eilė masinių protestų 
susirinkimų:

Spalių 23 d., Šapolo - Vai- 
ginio salėje, Thames St. kam-

BALTIJOS DRAUGIJA 
VEIKIA

Spalių 15 d. Tarptautinia
me Institute (341 E. 17th St. 
Manhattan) įvyko visuotinis 
susirinkimas; jame dalyva
vo apie 60 narių. Praeityje 
narių veik pusę sudarydavo 
lietuviai, bet dabar lietuviai 
vos trečdalį sudaro. Susirin
kime kalbėjo Columbia uni
versiteto prof. Clarence A. 
Manning, kurio pastangomis 
tame universitete įvesti lie
tuvių kalbos kursai.

Prof. Manning yra labai 
įdomus kalbėtojas, linksmo 
būdo, nuolat teikiąs vykusių 
palyginimų ir įdomių min
čių. Jis lankėsi visose Bal
tijos šalyse, jau senai susi
pažino su jų istorija ir kul
tūra, ir randa daug vienodu
mo ne tik geografinėse ap
linkumose, bet ir gyventojų 
papročiuose, dainose, pada
vimuose. Šiam amerikiečiui 
teko netikėtai nusikratyti 
seno požiūrio, kad Lietuvos 
— Vokietijos siena skiria 
vakarus nuo rytų. Jis paste
bėjo, kad Baltijos kraštuose 
ūkininkai gyvena ne kaimuo
se, bet vienkiemiais, taigi ne 
taip, kaip Rusijoje. Jis ragi
no sukurti bendrą turizmo 
biurą, kviesti amerikiečius 
lankytis Baltijos vasarvietė
se, taip panašiose į Amerikos 
žiemių pajūrio vietas.

Susirinkimas nutarė eili
niame posėdyje paminėti 
Saulės — Šiaulių kautynių 
sukaktį. Paskaitą anglų kal
boje pagamins Draugijos 
pirm. adv. K. Jurgėla. Taipgi 
nutarta suruošti priėmimą 
p. Jonui Budriui, naujam 
Lietuvos gen. konsului, ir da
lyvauti Latvijos nepriklauso
mybės dienos iškilmėse lapk. 
18 d.

Anapus vandenyno vis la
biau plintant Baltijos vieny
bės idėjai, metas būtų pla- 
tesniems lietuvių sluoks
niams pradėti plačiau bend-

Daugiau kaip 50 procentų 
visų nelaimingų nuotykių au
tomobilių judėjime įvyksta 
dėl susirėmimo automobilių 
su einančiais žmonėmis. Au
tomobilistai vis tampa sau
gesni, tad ir pėkštiesiems 
reikėtų daugiau saugotis.

Gal ir keista atrodo, bet 
žmonės turi būti mokomi 
vaikščioti: reik stebėti sig
nalus, pereiti per gatvę tik 
nurodyta vieta ir t.t. Važiuo
jančių teisės irgi turi būti 
pripažintos.

Traffic Precincvt „K.”

KUN. J. BRUŽIKO J. S.
ADRESAS

Nuo spalių 19 iki lapkr.
d. — St. Andrew’s Church, 
Church St., New Britain, 
Conn.

Nuo lapkr. 2 iki 8 d. — St.
Ann’s Church, 337 Wood
ward St., Jersey City, N. J.

Nuo lapkr. 9 iki 15 d. —
259 N. 5th St., Brooklyn, N.
Y. (poilsis).

Nuo lapkr. 16 iki 22 d. —
151 Rogers St., Lowell, Mass.

Nuo lapkr. 23 iki 29 d. —
36 St. George St., Norwood, 
Mass.

Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13 
d. — 4400 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill.

Nuo gruodžio 14 iki 27 d.

1

— 1515 So. 50th Ave., Cice-, 
ro, Ill.

Nuolatinis adresas: Rev. J. | 
Bružikas S. J., 259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

20 METŲ SUKAKTUVĖS

L. R. K. Moterų S-gos 29 
kuopa šį mėnesį mini savo 
gyvavimo 20 metų sukaktu
ves.

Kuopa įsteigta 1916 m. 
spalių 26 d. Apreiškimo par. 
salėje; pradžioje įsirašė 11 
narių. Pirmąją valdybą suda
rė a. a. H. Aleksienė (pirm.), 
M. Šertvytienė, A. Varniūtė, 
O. Dobrovolskienė, Z. Šlau- 
terienė, V. Jankaitytė. Kuo
pos steigėjomis buvo U. Mi
kulskienė, M. šertvytienė ir 
O. Dobrovolskienė.

Kuopa yra žymiai prisidė
jusi aukomis svarbiems tiks
lams: Parapijos bažnyčiai 
$3.964,52; be to, suaukojo 
parapijai visus reikalingus 
indus $150 vertės; parapijos 
kunigams dovanų $300, sese
lėms kazimierietėms, pran- 
ciškietėms ir Nukryžiuotojo 
Jėzaus — $366, kun. Konce
vičiui — $25, kun. Kiškiui — 
Lietuvos /boną $50 vertės, 
kun. Steponaičiui — $70, 
kun. Kemešiui $10, kun. S. 
Kneižiui — $10.

Lietuvai šelpti ^aukota 
$101.02. Per bazarą Tautos 
Fondui gauta $1,297.12; 
Raudonajam Kryžiui aukota 
$75 ir pagaminta daug dra
bužių didžiojo karo metu; 
Amerikos R. Kryžiui — 50 
dol., moksleiviams — 10 dol., 
neturtingoms sąjungietėms 
ir pavargėliams — $110.79, 
„Moterų Dirvai"’ ir bendra
darbių fondui — 70 dol., Kar
mėlavos mokyklai Lietuvoje 
per p. Pikčilingienę — 205 
dol.

1917 m. įsteigti vakariniai 
kursai, kuriuos sąjungietės 
gausingai lankė, turėjo viso
kių diskusijų ir t.t.

Per 20 metų kuopa suren
gė 34 vakarienes, 20 prakal
bų, 36 vakarus — teatrus, 15 
balių, 21 išvažiavimą. Laik
raščiui Amerika aukota $13.- 
35 ; o jo radio 30 dol. ir pir
ko du šėrus.

Nuo pat įsisteigimo kuopa 
neatsisakė nuo viešų darbų 
Tautai ir Bažnyčiai.

Kasmet rengiami vakarai 
ir kitokios pramogos. Susi
rinkimai kas mėnuo. Į sei
mus atstoves visuomet siun
čiam. Kasmet kuopa 2 sykiu 
užprašo šv. mišias ir visos 
narės in corpore eina prie 
Dievo stalo. Po mišių būna

Moterų S-gos 29-tos kuopos steigėjos, priklausančios kuo
pai per visą kuopos gyvavimo laikotarpį: iš kairės į dešinę 
— M. šertvytienė, U. Mikulskienė ir O. Dobrovolskienė.

bendri puesryčiai. Už a. a. 
kun. A. Kodį kasmet užpra
šomos mišios. Mirusių narių 
17, kiekvienai užprašytos 
mišios ir nupirkta gėlių vai
nikas. Narės, sulaukusios 25 
metų vedybinio gyvenimo, 
yra pagerbiamos ir iš kuopos 
iždo nuperkamos dovanos. 
Kuopoj yra nemažas skai
čius narių, kurios nuo pat 
pradžios darbuojasi ir joms 
kitos padeda, todėl 29 kp. 
gražiai veikia..

Šemet valdybą
pirm. U. Mikulskienė, vice- 
pirm. Gaigalienė, protokolų 
rašt. A. Vaitiekūnienė, fi
nansų rašt. J. Terebezienė, 
iždininkė O. Dobrovolskienė, 
iždo globėjos — S. Subatie- 
nė ir A. Mikulskytė. Narių 
78. Būtų gražu, kad visos 
Brooklyno moterys priklau
sytų Moterų Sąjungai. Nors 
daugelis moterų šaltai žiūri 
į Moterų Sąjungą, bet tiki
mės, jog ateity prisirašys ir 
jos.

sudaro

riaus Rimšos parodos rengi
mo reikalams aptarti. Posėdį1 
pradėjo gen. konsulas J. 
Budrys, o platesnių paaiški
nimų suteikė vicekonsulas 
P. Daužvardis ir pats skulpt. 
Rimša.

Visi atsilankiusieji paro
dai remti sudarė komitetą, 
kurio prezidijuman išrinkti: 
pirm. — adv. Endziulaitis, 
vicepirmininkais — kap. P. 
Jurgėla ir p. Vyzaitė, sekr.
— inž. A. J. Mažeika ir ižd.
— p. Sagys. Komiteto gar
bės pirmininku pakviestas 
gen. konsulas, p. J. Budrys.

VOKIETIJOS KETVERIŲ 
METŲ PLANAS

BERLYNAS. — Kancleris 
Hitleris pradėjo vykdyti sa- • 
vo paskelbtą ketverių metų 
ekonominio sustiprėjimo pro 
gramą. Programos vykdymo 
vyriausiuoju prižiūrėtoju 
paskirtas avijacijos ministe- 
ris, gen. Goering.

Komisija.
AUTOMATINĖ STOTIS

RIMŠOS PARODAI REMTI 
KOMITETAS

Spalių 20 d. vakare Gene
ralinio Konsulato patalpose 
įvyko susirinkimas skulpto-

Kauno automatinė telefo
no stotis iškilmingai atida
roma spalių 24 d. Buvusios 
telefonistės bus perkeltos į 
kitus miestus ar net atleistos 
iš tarnybos.

Moterų S-gos 29-ta kuopa, mininti 20 metų sukaktį. Vidury sėdi Apreiškimo par. klebonas, kun. N. Pa
kalnis ir jo vikaras, kun. J. Kartavičius.

a
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APREIŠKIMO PAR. SALĖJ Vardo draugijos ir katalikų 
vyrų eisena ir religinis pa- 
radavimas gatvėmis drauge 
su kitų parapijų katalikų vy
rais.

Spalių 11 d. 8 vai. vakaro 
parapijos salėje buvo „obuo
lių’ balius, kurį surengė Mo
terų Sąjungos vietos sky
rius. Balius praėjo linksmai 
ir gyvai. Publikos buvo daug 
ir visi buvo patenkinti.

Buvo pusėtinai ir pelno, 
kuris pasidalinta pusiau: pu
sė parapijai, pusė — Moterų 
Sąjungai.

Moterų Sąjunga gyvuoja 
gerai ir dirba.

Spalių 25 d. Šv. Jurgio 
bažn. bus 40 valandų atlai
dai. Prasidės su suma ir baig 
sis antradienio vakare iškil
minga procesija. Pamokslus 
sakys svečias iš Lietuvos, 
kun. prof. M. Ražaitis.

Po atlaidų tą pačią savai
tę ligi sekmadienio tas pats 
pamokslininkas ves rekolek
cijas.

Per keturdešimtinę visas 
dienas choras, varg. p. J. 
Brundzos vedamas, giedos 
komp. J. Žilevičiaus naujus 
mišparus. Bus ko pasiklau
syti. Katalikai, pasinaudoki
te atlaidais ir rekolekcijo
mis. Tretininkas.

—o—
Daužo automobilius

Rubar kompanija spalių 9 
d. įkėlė automobilių į antro 
namo stogą ir rengėsi mesti 
jį žemyn, bet sulaikyta, nes 
neturėjo reikalingo leidimo. 
Spalių 13 d. nuo dešimto 
aukšto buvo nustumtas auto
mobilius, kurs pasiekė žemę 
visai subyrėjęs.

Tai daryta išgarsinimui ir 
judomiems paveikslams.

—G•—

Katalikų vyri) švente
Spalių 18 d. visoj viskupi-

joj atskirais rajonais ruošta 
katalikų vyrų, šv. Vardo 
draugijai organizuojant, re
liginė šventė ir eisena miesto 
gatvėmis. C. Brooklyne gra
žiai pasirodė šv. Jurgio pa
rapijos šv. Vardo draugija, 
sumaniai vietos klebonui 
kun. K. Paulioniui vadovau
jant; procesiją tvarkė vika
ras kun. A. Petrauskas.

Per sumą šv. Vardo dr. da
lyvavo organizuotai. Šventei 
pamokslą pasakė svečias 
kun. M. Brundza.

2 vai. p. p. visi šv. Vardo 
dr. nariai, apie 100 asmenų, 
išsirikiavę po du, po .savo 
nauja vėliava, kurią nešė 
tarp dviejų tautinių vėliavų,

WHOOPY VISIEMS!

visi vėliavėlėmis nešini (kle
bono paaukotomis) pradėjo 
eiseną miesto gatvėmis. Pa
keliui, praeinant pro 5 baž
nyčias, prisidėjo ir kitų pa
rapijų katalikai vyrai su sa
vo dvasios vadai, vėliavomis 
ir pulkais katalikų vyrų.

Visi katalikai gėrėjosi gra 
žia tūkstantinės minios reli
gine eisena, daugelis iš namų 
langų sveikino procesiją ir 
kėlė ovacijas.

Religinė eisena užsibaigė 
šv. Jokūbo bažnyčioje klebo
no ir vikaro pamokslais, švč. 
Jėzaus Vardo litanijos atkal
bėjimu ir palaiminimu švenč. 
Sakramentu. Katalikas.

KURĮ KELIĄ MES TURIM 
PASIRINKTI?

Verčias svietas aukštyn 
kojom:

Viskas susipynė...
Bet mes to visai nebojam, — 
Mainosi gadynė!

Radijušai ir plakatai 
Iš mados išeina, .

, Užtat sklebtis tikrai verta 
„Amerikoj” — per dainą.

Taigi aš — ponaitis Maika, 
Turiu balsą gerą, 
Pasiėmęs balalaiką 
Dainuosiu—„Bazarą”:

Ar jūs žinot, kad šiandieną 
Apreiškimo salėj,
Susitiksime kiekvieną, — 
„Funių” bus ik valiai?

Iš tikrųjų, brangūs broliai, 
Linksma bus po galų, 
Karštus „šuniukus” su

_ roliais
Skandinsim į alų.

Laimės ratai, reisai, tanciai, 
Bus kiekvieną dieną;
Žiliams — polkos; jauniems

— valcai:
Išmiklins kiekvieną.

Whoopy, dėdės ir tetulės, 
Viskas bus „orait,” 
Tik ateikit į bazarą -r- 
Būsit „sarasfait.”

Angelų Karai. Parap.

Šv. Vardo Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyk
sta šį sekmadienį, spalių 25 
d., tuoj po sumos, par. salėje. 
Visi nariai kviečiami atsi
lankyti ir naujų narių pasi
kviesti.

—o—
Kristaus Karaliaus šventę 

minėdami, šį sekmadienį Šv. 
Vardo d-jos nariai stengsis 
gausingiausiai artintis prie 
Dievo stalo.

C. BROOKLYNO ŽINUTĖS

Spalių 11 d. šv. Vardo 
draugija šventė metinę savo 
šventę. Visi nariai iš vakaro 
atliko išpažintį. 9 vai. vietos 
kleb. kun. K. Paulionis pa
šventino jų naują vėliavą, 
kurią jie parsigabeno iš Lie
tuvos, pasakė gražų, šventei 
pritaikintą, pamokslą ir jų 
intencijai atlaikė šv. Mišias, 
kuriose visi nariai priėmė 
šv. Komuniją. Po pamaldų 
parapijos salėje buvo mitin
gas, kuriame nutarta Naujų 
Metų sutiktuvėse daryti ba
lių. Pelnas bus skiriamas pu
siau su parapija.

Spalių 18 d. 2 vai. p. p. Šv.

Įspūdingas minėjimas
Praėjusį sekmadienį Kris

taus Karaliaus šventę minė
jo 14 distrikto 6 parapijos. 
Dalyvavo lietuviai, airiai ir 
italai.

Eisena prasidėjo iš Ange
lų Karalienės bažnyčios. Vai
kučių benui griežiant mar- 
šuota į Apreiškimo par. baž
nyčią. Po to prie lietuvių pri
sidėjo italų ir airių parapijų 
vyrai ir bendroji eisena įžy
giavo į Angelų Karalienės 
bažnyčią, kur išklausytas pa 
mokslas, sugiedota giesmės 
ir suteiktas palaiminimas 
Švenčiausiuoju.

Angelų Karalienės bažny
čia bene pirmą kartą susi- 
aukė tokios iškilmės; baž

nyčią buvo papuošta šv. Tėvo 
ir Amerikos vėliavomis.

Lietuviai iškilmėse gerai 
pasirodė; be gausingų šv. 
Vardo dr-jos narių būrių, 
dalyvavo ir draugijai nepri
klausą vyrai ir gerai išlavin
ti vaikučių benai.

J. Mykolaitis.

Naujosios Dalybos šūkiu 
• gali būti: ’’Mes nežinome kur 
■ mes einame, bet mes esam 
i ant savo kelio”. Ir mes, Am. 
Jungtinių Valstijų piliečiai, 

, turime pasirinkti — ar mes 
seksime Naujosios Dalybos 
maniako kelią ir betvarkę, 
ar mes pasiimsim platų vieš
kelį į pasisekimą su Respub
likonų Partija.

Prezidentas Rooseveltas, 
norėdamas viską pavesti žmo 
nėms ir už tai gauti jų bal
sus, jis priima patarimus iš 
žinomų radikalų ir tada at
sisako komunistų su kitais 
radikalais, kurie padarė įta
ką į jį. Jis burnoja prieš 
bankierius, ir tiki, kad mes 
nežinome, jog jis yra vienas 
iš tų ’’’piniga-keitėjų”.

Jis tiki ,kad mes nežinosi
me, jog jo šeima yra viena iš 
didžiųjų šėrininkų General 
Electric Kompanijoj; jis tiki, 
kad mes nežinosim, jog jis 
buvo direktorių valdyboj Con 
solidated Automatic March- 
andising Kompanijoj, kuri 
pardavė tūkstančių tūkstan
čius ’’slot” mašinų; jis ma
no, kad mes nežinosim, jog 
per eilę metų jis gavo $25. 
000 metams iš Fidelity and 
Trust Company of Maryland, 
jis tiki, kad mes nežinosim 
negarsaus ’’German Mark 
Trusto”.

Jis prižada ūkininkams 
aukštesnes kainas, ir krauna 
nepakeliamus taksus ant jų. 
Jis, kuris gimė turtingu, ku-

ris niekad nepatyrė skurdo 
dienų, plepa apie jo meilę 
neturčiams ir taksuoja būti
nas gyvenimo reikmenis. Ta
ksai ant dešimt-centų duo
nos kepalėlio siekia du cen
tu, ant pieno kvortos taksai 
siekia vieną centą, taksai ant 
penksvario maišelio cukraus 
siekia tris centus. Preziden
tas Rooseveltas, kuris niekad 
nebuvo alkanu, naikina mai
stą, kai žmonės badauja.

Nesuvaldomo išlaidumo ir 
beprotiško taksavimo Nau
josios Dalybos nusistatymas 
tautą gali nuvesti prie ban
kroto, ir įtraukti mus į ka
rą ar revoliuciją. Tai yra 
silpna vyriausybė, beprotiš
ka vyriausybė, apsunkinanti, 
biurokratiška vyriausybė, 
traukianti prie revoliucijos. 
Tas silpnumas, tas bandy
mas patenkinti žmones, ne
paisant jų reikalų, daug vy
riausybių privedė prie ‘suiri
mo. Rusijos revoliucija pra
sidėjo ružava radikalų admi
nistracija. Ispanijos revoliu
cija, koki ji dabar vyksta, 
yra pasekmė nekompetentiš- 
ko vyriausybės sulopymo.

Vyriausybė teisingai vy
riausybe gali būti vadinama 
tik tada, kai ji atstovauja 
valstybės žmones, saugoja 
jų reikalus ir palaiko taikin
gą vieningumą tautoj.

Respublikonų Partija žino 
kaip mus nuvesti į laimėji
mą. Su Landonu ir Knoxu 
Washingtone mes būsime 
stipri tauta, saugūs ir ra
mūs, turtingi ir laimingi.

(Garsinimas)
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

♦

DR. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

DR. J. S. MISEVIČIUS

270 BERRY STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitartu 
Tel.: Evergreen 8-9229

Balsavimas

ybgtilrtažnyčioj

(pirmenybe
i patarėjas

VALANDOS: 
12—2 p. p, 
6—8 vaK. '

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 So. 2nd Street

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms 

visokiems pokyliams

lr

PADĖKA

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 0-8787

VALANDOS 
1—2 P. P. 
6—8 vak.
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: Evergreen 7-9106

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.-: STagg 2-0706 

Namų REpubllc 9-8040

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, NSY.

VALANDOS: j
1 iki 3 ir nuo 

7-8 vai. vakaro 1
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue

Tel. EVergreen 8-7027

Sekmadieni:

mwww'rm

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir Į kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y

KOSULYS ” aTcTo 8
Yra pašalinamas 8u daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE, 

šios gyduoles yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz'o GA8TRITONE gyduolėmis, 

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina garą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose? susldaruslų Išmatų.

Virš mlnštų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

Nuoširdus ačiū visoms 
draugėms < ir sąjungietėms, 
atsilankiusioms į man su
rengtą „surprise party,” ma
no gimtadieniui paminėti, 
spalių 13 d.

Dėkoju už visas man su
teiktas dovanas.

Agota Majauskienė.

BUVO IŠVYKĘ Į 
PROVIDENCE

f iflįantradieiiį, Zapkrič 
jufljjonai Amerikos pi 
ūgiuos į balsavimo i 
ir pareikš savo duodi 
beno rankas Amerikoj 
jų pavedamas sekau 
įetverienis metams.

Balsavimas yra tier 
didžaufly l^08 * 
ginklų kovoje dėl savi 
jų. Bet nuostabu, kaip 
jas žmonių skaičius ir 
rikoje tuo ginklu niud

įvertinamas tada, kai j 
donas, juodas ar koks 
diktatorius išmuša iš i

Smith kolegijos 40 
tfu Northamptone, 
turėjo didelį politinį s 
rimą, kuriame pasinx 
demokračių ir 250 rei 
kėnių. Suokimas 
tokiam karšty, kad vėl 
tirta, jog vienai mergi 
muštas dantis, kita 1 
nuo nemenko įspirimc 

Kas sakė, jog moter 
Dėsnis sutvėrimas? 
niame gyvenime ir n

■ gina jausmus.

Sovietų Kurijoje ( 
met pradfe veikti 
konstitucija, Su ja s 
dinti Rusijoj vyksta j 
je komunistų kontrolė

aiškinami konstM 
rial

į Konstitucija kalba

Kada Mąstai Apie Gerus Ceverykus - 
MĄSTYK APIE MILCIŲ

Gerų čeverykų sudėtis yra tokia: Pirmos rūšies — Rack- 
Oak padai, Am-O-Flex vidpadžiai, Kid Kangaroo arba Calf, 
odos viršeliai ir stipriai pasiūti.

Tokius čeverykus žmogus avėdamas niekuomet nežinos 
— corns, colouses, bunions ir daugel kitų kojų nesmagumų.

Avalinės reikale prašomi kooperuoti lietuvio S. A. Mil- 
čiaus krautuvėse, nes čia didelis pasirinkimas visokių sty- 
lų, geros prekės, žemos kainos ir mandagus patarnavimas.

MILCHUS SHOE SHOPS Inc.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-37 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.
235 Grand St., Brooklyn, N. Y.
(tarpe Roebling ir Driggs Ave.)

Praėjusios savaitės gale 
Amerikos bendradarbis, L. 
Vyčių centro pirm., inž. A. J. 
Mažeika su žmona buvo išvy
kę į Providence, kur turėjo 
centro posėdį, o spalių 19 d. 
vakare dalyvavo bankiete L. 
Vyčių naujajam Dvasios 
dui, kun. J. Vaitekūnui 
gerbti.

RADIO

Va-
pa-

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y.
Narnas tas pats, tiktai miesto pa

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

Tel. STagg 2-7177

ADVOKATAS

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

STagg 2-5043 Notary Public

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza)

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

šis paragrafas būtų 
ririy diskusuojam 
tiek daug girdima a 
voreus, alimoni jas ir 

Aptiktoji ’’sąžii 
i?' nereikš tai, ką s 
in paragrafas, kur 

prieštikybinės 
Rios laisvę?

Res. Tel. Elizabeth 2-8537Tel. Elizabeth 2-8661

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. S HALIN S

(BRONIUS ŠALINSKAS)
'GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai du 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinam 
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L. L

(Prie FOREST PARKWAY)

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimų

Real Estate — Insurance— Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

fotagy pataria ” 
Mos ten, kur jos r

bet ne už jo 
Slinkit tikybos 

ifeiiobei industrij 
H kuriančia 

skurdą ir keli; 
^Muciją,

tai labai 
p to kaip daugi 

JI tosriij lengvai si 
kurie nori 

7^ mūrinėse a 
i bažnyčiose. 0' 

žingsnis — i 
bažnyčias, ki 
tikybą.

T. P. Mačiulio vedamos ra
dio programos metu’ šešta
dienio rytais nuo 9 vai. iš 
WMBQ radio stoties kalbės 
svarbiais politikos klausi
mais inž. A. Mažeika, kap. P. 
Jurgėla ir kiti. Prie Berenio 
orkestro bus dar ir dainų. 
Šį šeštadienį dainuos p. Ven- 
ciene. Rep.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 
per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti i stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Jei norit gauti i kitus miestus ar farmas, kreipiktčs:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

'Standard"

SAVAGE & PLATZ 
994 Madison St. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

^nis dienomis 
J^os ir čikagišl 
/^•Bagdaunas.

Lietuvos.

Mb|Abk

J jog

k. nesenai 
pivadi

odei p, 
tUVOg

(^ ,kaiP tie lai

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

DYTUVUS, REFRIGERATORIES, GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Išmokėjimai per tris metus

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nle-
kuom. Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:




